
     AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                           SECRETARUL GENERAL   

     AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

          jr. Silvia-Elena Stanca   

 
 

     PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCL nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unităţii 

administrativ-teritoriale Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al 

Municipiului Târgovişte, cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa, pentru realizarea în comun a investiţiei „Modernizarea şi 

reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” - lotul 1  

 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, 

astăzi, 23.11.2020, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 39808/17.11.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 39809/17.11.2020, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile HCL nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unităţii 

administrativ-teritoriale Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al 

Municipiului Târgovişte, cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa, pentru realizarea în comun a investiţiei „Modernizarea şi 

reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” - lotul 1, cu 

modificările aduse prin HCL nr. 375/15.10.2019; 

▪ Prevederile HCJD nr. 235/12.11.2020 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 233/16.10.2019 privind 

asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, 

pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea 

drumului de centură al Municipiului Târgoviște – lotul 1” şi aprobarea 

principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgoviște; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019; 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) 

și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019, adoptă următoarea 



 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 3 al HCL nr. 360/26.09.2019, după cum 

urmează: 

„Se aprobă finanţarea obiectivului „Modernizarea şi reabilitarea drumului 

de centură al Municipiului Târgovişte” - lotul 1, în următoarele cote: 

1.  U.A.T. Municipiul Târgovişte - 29.969.071,97 lei (cu TVA) din valoarea 

totala de constructii montaj (C+M) a obiectivului; 

2.  Consiliul Judeţean Dâmboviţa - 3.999.417,63 lei (cu TVA) din valoarea 

totala de constructii montaj (C+M) a obiectivului”. 

Art. 2 Se modifică anexa 1 a HCL nr. 360/26.09.2019, conform anexei 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte sau înlocuitorul 

de drept al acestuia, să semneze actul adițional nr. 2 la contractul de asociere 

pentru realizarea obiectivului „Modernizarea şi reabilitarea drumului de 

centură al Municipiului Târgovişte” - lotul 1, cuprins în anexa 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția 

Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Târgoviște. 

 
 

INIȚIATOR, 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

 jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 Red. D.I. 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

  19 noiembrie 2020 

Direcția Managementul Proiectelor X  

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4  X  

Comisia nr. 5 X  



Anexa nr. 1 la HCL nr. ____________ 

 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de infrastructura rutiera 

“MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL 

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE” pentru Lotul 1    

 

 

A. INDICATORI ECONOMICI: 

 

Valoarea totala a investitiei (Lot 1): 28.544.949,24 lei (fara TVA) 

Din care C+M: 28.507.013,42 lei (fara TVA) 

  

Sursa de finantare: Buget Local, Buget de Stat si alte surse 

legal constituite; 

  

Cotele de finantare:  

Judetul Dambovita 3.999.417,63 lei (inclusiv TVA), 

reprezentand 11,77% din valoarea totala a 

contractului de asociere (constructii-

montaj) 

UAT Municipiul Targoviste 29.969.071,97 lei (inclusiv TVA), 

reprezentand 88,23% din valoarea totala a 

contractului de asociere (constructii-

montaj) 

  

Faza documentatiei: Proiect tehnic; Detalii de executie 

  

Durata de executie a lucrarilor: 12 luni 

  

 

B. INDICATORI TEHNICI: 

 

Lungime totala: 5,238 km 

Latime parte carosabila: 14,00 m 

Sistem rutier: o 5 cm strat de uzura MAS16 conform AND 

605; 

o geocompozit; 

o 6 cm strat de binder BAD22,4 conform AND 

605; 

o 8 cm strat de baza AB31,5 conform AND 

605; 

o 25 cm strat din balast stabilizat STAS 

10473/1; 

o 30 cm fundatie de balast conform SR EN 

13242+A1. 

 

  

Pasaje reabilitate: 2 buc 

  

Statia de pompare SPUN: 1 buc Volum 540 mc 



                                           ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. ____________ 

 

 

CONSILIUL  LOCAL TARGOVISTE            CONSILIUL JUDEŢEAN  DÂMBOVIŢA 

Nr. ……………/ …………………………            Nr. ............../................................ 

 

 

ACT ADITIONAL nr. 2 la  

CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. 277/36533/24.10.2019 

 

 

1. PARTILE  CONTRACTANTE 

  

1.1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL TARGOVISTE, 

prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  cu sediul în Targoviste, str. 

Revolutiei, nr. 1-3, jud. Dâmboviţa, cod fiscal nr. 4279944   reprezentat de: 

Daniel Cristian STAN - Primar 

în calitate de asociat prim, 

   şi  

 

1.2. JUDEŢUL DÂMBOVIŢA prin CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA cu sediul 

in Municipiul Târgoviste, Piaţa Tricolorului  nr.1 , Judeţul Dâmboviţa , telefon 0245.207.600,  fax 

0245.212.230,  cod fiscal 4280205, reprezentat de: 

Corneliu STEFAN - Preşedinte  

în calitate de asociat secund. 

 

In temeiul clauzei 12.4. din Contractul de asociere inregistrat, sub nr. 277/24.10.2019 la 

Consiliul Judetean Dambovita si sub nr. 36533/24.10.2019 la UAT Municipiul Targoviste, partile 

au convenit incheierea prezentului act aditional in urmatoarele conditii: 

Art.1. Clauza 5.2. va avea urmatoarea formulare: 

„Asociatul prim, contribuie pentru realizarea lucrărilor ce formează obiectul prezentului 

contract cu suma de 29.969.071,97 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând o cotă de cofinanțare de  

88,23 % din valoarea totală a contractului de asociere”. 

Art.2. Clauza 5.3. va avea urmatoarea formulare: 

„Asociatul secund, contribuie pentru realizarea lucrărilor ce formează obiectul 

prezentului contract cu suma de 3.999.417,63 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând o cotă de 

cofinanțare de  11,77 % din valoarea totală a contractului de asociere”. 

 

Celelalte clauze care nu contravin prezentului act aditional rămân neschimbate. 

Prezentul act aditional s-a intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte 

contractanta. 

 

 

 



Nr. ___________/_______________                           

                                 Aprob, 

         Primarul Municipiului Targoviste 

                                                                           Jr. Daniel Cristian Stan 

                                   

 

 

REFERAT DE APROBARE 

  

 

Prin Contractul de asociere nr. 277/36533/24.10.2019 Municipiul 

Targoviste, prin Consiliul Local al Municipiului Targoviste, cu Judetul 

Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita s-au asociat în vederea 

realizării lucrărilor de execuţie la obiectivul de interes local /judeţean 

“Modernizarea si Reabilitarea Drumului de Centura al Municipiului 

Targoviste” – Lotul 1. 

La data prezentului raport de specialitate lucrarile aferente Lotului nr. 1 

sunt intr-un stadiu avansat de executie fiind finalizate cele aferente drumurilor 

si trotuarelor, cele aferente Pasajului Superior Petru Cercel (fir dreapta), fiind 

in curs de executie cele aferente Pasajului Superior Petru Cercel (fir stanga) si 

cele aferente statiei de pompare ape menajere. 

Valoarea Acordului contractual nr. 36410/24.10.2019 incheiat cu 

Asocierea CHIRULLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE SI OPERES 

S.R.L. ramane de 33.830.111,62 lei (cu TVA), iar valoarea lucrarilor executate 

si decontate la acest moment este de 12.626.784,13 lei conform ultimului 

Certificat de Plata nr. 5 aprobat de Supervizor si decontat de Municipiul 

Targoviste, ramanand un rest de plata de 21.203.327,49 lei (cu TVA), 

reprezentand un stadiu economic de 58,82%, pe cand stadiul fizic din teren este 

de 90% conform Procesului verbal al sedintei de progres din data de 

06.11.2020. 

In vederea asigurarii finantarii si continuarii lucrarilor la acest obiectiv 

de investitii, a evitarii degradarii continue a lucrarilor si a eliminarii 

disconfortului cauzat cetatenilor si celor care tranziteaza centura Municipiului 

Targoviste, este oportun si necesar a fi finalizata in comun investitia 

”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ 

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE” pentru Lotul 1  - tronsonul format 

de strazile Petru Cercel si Laminorului, respectiv intre km 0+000 (de la Calea 

Bucuresti) si km 5+238 (pana la Calea Campulung), de catre Judetul 



Dambovita, in calitate de proprietar, si UAT Municipiul Targoviste, in calitate 

de administrator. 

Prin adresa nr. 39000/10.11.2020 Municipiul Targoviste a solicitat 

partenerului sau Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita 

suplimentarea cotei sale de contributie conform Contractului de asociere 

nr. 277/36533/24.10.2019 si a Actului aditional nr. 1. 

Prin H.C.J. nr. 235/12.11.2020, Judetul Dambovita, prin Consiliul 

Judetean Dambovita a aprobat majorarea cotei de finantare pana la limita 

unui procent de 11,77% din valoarea investitiei, reprezentand 3.999.417,63 

lei (cu TVA) din valoarea totala de constructii montaj (C+M) a 

obiectivului. 

 Astfel prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii initierii 

unei hotarari de consiliu local pentru modificarea H.C.L. nr. 360/26.09.2019 

privind asocierea unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Targoviste, prin 

Consiliul Local al Municipiului Targoviste, cu Judetul Dambovita, prin 

Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea in comun a investitiei 

”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL 

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE”  Lotul 1 in sensul modificarii cotelor de 

cofinantare prin suplimentarea cotei de contributie a Consiliul Judetean 

Dambovita de la 2.999.417,63 lei (inclusiv T.V.A.) la 3.999.417,63 lei 

reprezentand o cota de cofinantare de 11,77% din valoarea totală a 

contractului de asociere si rducerea in mod corespunzator a cota de 

cofinantare a Municipiului Targoviste. 

 

 

Director Executiv 

Ing. Aurel CIOBANU 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR              

Aprobat, 

Nr. ................/.......................                   Jr. Stan Daniel Cristian 

           Primar 

       

   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Pentru modificarea H.C.L. nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unitatii 
administrativ-teritoriale Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al 

Municipiului Targoviste, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita 
pentru realizarea in comun a investitiei ”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA 

DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE”  Lotul 1 

 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre 

Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Stan Daniel Cristian  

                                 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre 

Viceprimar – Radulescu Catalin 

 

3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre 
Prin Contractul de asociere nr. 277/36533/24.10.2019 Municipiul Targoviste, prin 

Consiliul Local al Municipiului Targoviste, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean 
Dambovita s-au asociat în vederea realizării lucrărilor de execuţie la obiectivul de interes 
local /judeţean “Modernizarea si Reabilitarea Drumului de Centura al Municipiului 
Targoviste” – Lotul 1. 

La data prezentului raport de specialitate lucrarile aferente Lotului nr. 1 sunt intr-un 

stadiu avansat de executie fiind finalizate cele aferente drumurilor si trotuarelor, cele 

aferente Pasajului Superior Petru Cercel (fir dreapta), fiind in curs de executie cele aferente 

Pasajului Superior Petru Cercel (fir stanga) si cele aferente statiei de pompare ape 

menajere. 

Valoarea Acordului contractual nr. 36410/24.10.2019 incheiat cu Asocierea 

CHIRULLI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE SI OPERES S.R.L. ramane de 

33.830.111,62 lei (cu TVA), iar valoarea lucrarilor executate si decontate la acest moment 

este de 12.626.784,13 lei conform ultimului Certificat de Plata nr. 5 aprobat de Supervizor 

si decontat de Municipiul Targoviste, ramanand un rest de plata de 21.203.327,49 lei (cu 

TVA), reprezentand un stadiu economic de 58,82%, pe cand stadiul fizic din teren este de 

90% conform Procesului verbal al sedintei de progres din data de 06.11.2020. 

 

4. Oportunitatea si necesitatea iniţierii proiectului de hotarare. 

In vederea asigurarii finantarii si continuarii lucrarilor la acest obiectiv de investitii, 

a evitarii degradarii continue a lucrarilor si a eliminarii disconfortului cauzat cetatenilor si 

celor care tranziteaza centura Municipiului Targoviste, este oportun si necesar a fi finalizata 



in comun investitia ”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE 

CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE” pentru Lotul 1  - tronsonul format 

de strazile Petru Cercel si Laminorului, respectiv intre km 0+000 (de la Calea Bucuresti) 

si km 5+238 (pana la Calea Campulung), de catre Judetul Dambovita, in calitate de 

proprietar, si UAT Municipiul Targoviste, in calitate de administrator. 

Prin adresa nr. 39000/10.11.2020 Municipiul Targoviste a solicitat partenerului 

sau Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita suplimentarea cotei sale 

de contributie conform Contractului de asociere nr. 277/36533/24.10.2019 si a Actului 

aditional nr. 1. 

Prin H.C.J. nr. 235/12.11.2020, Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean 

Dambovita a aprobat majorarea cotei de finantare pana la limita unui procent de 

11,77% din valoarea investitiei, reprezentand 3.999.417,63 lei (cu TVA) din valoarea 

totala de constructii montaj (C+M) a obiectivului. 

 

5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre 

❖ H.C.J. nr. 235/12.11.2020; 

❖ Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de 

infrastructura rutiera “Modernizarea si reabilitarea drumului de centură al 

Municipiului Târgoviste” pentru Lotul 1; 

❖ Proiectul  de Act aditional nr. 2 la Contractul de asociere nr. 

277/36533/24.10.2019. 

  

6. Baza legală a proiectului de hotărâre 

  OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate 

1. Modificarea si completarea art. 3. din Hotarea Consiliului Local nr. 

360/26.09.2019, care va avea urmatorul cuprins: 

“Art.3. Se aprobă finanţarea obiectivului „Modernizarea şi reabilitarea drumului 

de centură al Municipiului Târgovişte” - lotul 1, în următoarele cote: 

1.     U.A.T. Municipiul Târgovişte - 29.969.071,97 lei (cu TVA) din valoarea 

totala de constructii montaj (C+M) a obiectivului; 

2.     Consiliul Judeţean Dâmboviţa - 3.999.417,63 lei (cu TVA) din valoarea 

totala de constructii montaj (C+M) a obiectivului”. 

2. Modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 360/26.09.2019, 

conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

3. Imputernicirea Primarului Municipiului Târgovişte sau a înlocuitorului de 

drept al acestuia, să semneze actul aditional nr. 2 la contractul de asociere pentru 

realizarea obiectivului, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

   

 



8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului 

de hotarare. 

Prin promovarea proiectului de hotărâre se urmăreşte finalizarea obiectivului de 

investiţii si degrevarea bugetului local de 3.999.417,63 lei (valoare ce include si TVA) si 

acordarea municipiului a posibilitatii de a reinvesti acesta suma in promovarea altor 

obiective de investitii. 

 

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre 

Buget Local, Buget de Stat si alte surse legal constituite. 

 

 

10. Semnatura iniţiatorilor 

 

VICEPRIMAR,       Director Executiv, 

Jr. Radulescu Catalin               Ec. Marin Silviana 

 

 

Director Executiv,                  

Ing. Aurel Ciobanu         

 

 

Biroul Contencios Juridic 

Jr. Adrian Mocanu/Jr. Elena Mudava 

 

 

 

 

 


