AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici si a
anexei privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin
proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE
PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI
ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN
TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii
septembrie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33359/22.09.2020, 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. 33360/22.09.2020, 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 Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu
modificările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările ulterioare;
▪ Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 7004/04.12.2017 pentru aprobarea
Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul
aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,
Prioritate de investiții 10.1.B Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1
Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;
▪ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 4546/18.04.2018 pentru modificarea
Ghidului Solicitantului;
▪ Scrisoarea de finalizare etapa ETF nr. 16015/03.09.2020 transmisă de Agenția
pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA pentru Proiectul
„ÎMBUNĂTĂŢIREA
INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE
PRIN
EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ȘCOLII
GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD.
DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883;

▪ Devizul general al investitiei întocmit la faza PROIECT TEHNIC, conform
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
▪ Prevederile HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară
a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA
INFRASTRUCTURII
EDUCAȚIONALE
PRIN
EXTINDEREA,
REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE
TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, cu
modificările și completările ulterioare;
▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. I HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară
a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA
INFRASTRUCTURII
EDUCAȚIONALE
PRIN
EXTINDEREA,
REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE
TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, se
modifică și va avea următorul cuprins:
Art 1. Se aprobă proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE
PRIN
EXTINDEREA,
REABILITAREA,
MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR
VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investitii 10.1B, Obiectiv specific 10.1, Apel
dedicat invatamantului obligatoriu.
Art 2. Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza proiect tehnic de execuție,
Devizul general și indicatorii tehnico-economici actualizați la faza proiect tehnic
de execuție, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi
realizată
prin
proiectul
„ÎMBUNĂTĂŢIREA
INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE
PRIN
EXTINDEREA,
REABILITAREA,
MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR
VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883,
conform anexelor 1, 2 și 3.
Art 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA
INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE
PRIN
EXTINDEREA,
REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE
“TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” -

SMIS 123883, în cuantum de 20.656.566,55 lei (inclusiv TVA) conform
Devizului general din cadrul Proiectului Tehnic de executie.
Art 4. Finantarea proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE
PRIN
EXTINDEREA,
REABILITAREA,
MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR
VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883
se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 10 Îmbunatatirea infrastructurii educaționale, Prioritate de
investiții nr. 10.1.B “Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1
Creșterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii și învățământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,
și din sume alocate de la bugetul local al Municipiului Târgoviște.
Art 5. Se împuternicește domnul Stan Daniel Cristian, Primar al Municipiului
Târgoviste, cu domiciliul în Târgovişte, ____, judetul Dâmbovița și legitimat cu
cartea de identitate seria ___ nr. ___eliberată de
____ la _____, CNP ______, să semneze toate actele necesare şi contractul de
finanţare în numele Municipiului Targoviste.
Art. 6 HCL nr. 207/09.09.2020 pentru modificarea HCL nr. 205/29.06.2018
privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnicoeconomici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată
prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE
PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE,
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” – SMIS 123883, se revocă.
Art 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul
propriu al Municipiului Târgovişte.
Art 8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică
și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
Red. M.L.U
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis
prezentul proiect
Direcția Economică
Direcția Managementul Proiectelor
Biroul Contencios Juridic
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis
prezentul proiect
Comisia nr. 1
Comisia nr. 2
Comisia nr. 3
Comisia nr. 4
Comisia nr. 5

Termen limită depunere
raport de specialitate
24 septembrie 2020
X
X
X

X
X
X
X
X

NR. _______________

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
Jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
privind modificarea H.C.L. nr. 205/29.06.2018 referitor la aprobarea documentatiei tehnicoeconomice, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei
propuse a fi realizata prin proiectul
„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA,
REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA ŞCOLII GIMNAZIALE “TUDOR
VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883

Finantarea
obiectivului
„ÎMBUNĂTĂŢIREA
INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE PRIN
EXTINDEREA, REABILITAREA,
MODERNIZAREA, ŞI
ECHIPAREA ŞCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE,
JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883 vine în întâmpinarea necesităţilor sistemului educaţional care
se confruntă, în cele mai multe cazuri, cu o infrastructură şi dotare necorespunzatoare şi/sau incomplete
desfăşurării procesului de învăţământ.
Principala problemă a învăţământului românesc
este infrastructura, atât cea materială (starea precară a clădirilor, numărul insuficient de spaţii de
învătământ adecvate, lipsa dotărilor corespunzătoare), cât şi cea „umană” (lipsa programelor de
formare continuă şi de pefecţionare a cadrelor didactice).
De aceea, este absolut necesar ca investiţiile în infrastructura educaţională să devină o
prioritate, mai ales în ceea ce priveşte modernizarea infrastructurii aferentă învăţământului
preuniversitar - ca etapă fundamentală în procesul de formare a forţei de muncă.
Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii initierii unei hotarari
de modificare a H.C.L. nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a
Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici rezultati la faza Proiect Tehnic, inclusiv a
anexei privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul
„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA,
REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA ŞCOLII GIMNAZIALE “TUDOR
VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883.

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Aurel Ciobanu

DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Nr. ................/.......................
Aprobat,
Primarul Municipiului Târgovişte
Jr. Daniel Cristian Stan

RAPORT DE SPECIALITATE
de modificare H.C.L. nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a
indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi
realizata prin proiectul
„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA,
REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR
VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883
Axa prioritară 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale
Prioritate de investitii nr. 10.1.B “Investitiile in educatie si formare, inclusive in formare
profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educatie si formare”
Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si
invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului
1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre
Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Daniel Cristian Stan
2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre
Viceprimar – Jr. Catalin Radulescu
3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre
Proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN
EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE
“TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883 este
cuprins in lista obiectivelor de investitii ce vor fi finantate in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020.
Obiectivul general al POR 2014 - 2020 il constituie cresterea competitivitatii economice si
imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii
mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare
sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor
de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.
4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare
Principala problemă a învăţământului românesc este infrastructura, atât cea materială (starea
precară a clădirilor, numărul insuficient de spaţii de învăţământ adecvate, lipsa dotărilor
corespunzătoare), cât şi cea „umană” (lipsa programelor de formare continuă şi de pefecţionare a
cadrelor didactice).
De aceea, este absolut necesar ca investiţiile în infrastructura educaţională să devină o
prioritate, mai ales în ceea ce priveşte modernizarea infrastructurii aferentă învăţământului
preuniversitar - ca etapă fundamentală în procesul de formare a forţei de muncă.
Programul Operaţionl Regional 2014 – 2020 vine în întâmpinarea problemelor identificate la
nivelul sistemului de învăţământ din România, creând – prin investiţiile pe care le finanţează premisele îmbunătăţirii calităţii în educaţie şi dezvoltării capitalului uman.

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și
îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare
sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor
de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Oportunitatea lansării acestui tip de finanţări vine în întâmpinarea necesităţilor sistemului
educaţional care se confruntă, în cele mai multe cazuri, cu o infrastructură şi dotare necorespunzatoare
şi/sau incomplete desfăşurării procesului de învăţământ.
De asemenea, lipsa sau insuficienţa fondurilor guvernamentale în raport cu nevoile existente
in desfasurarea in condiţii normale a procesului instructiv - educativ, face ca finanţările din surse
nerambursabile în cadrul Programelor Operaţionale să reprezinte balonul de oxigen de care este nevoie
pentru ca învăţământul de stat românesc să beneficieze de îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie.
Prin Ordinul MDRAPFE nr. 4546/18.04.2018, s-a modificat Ghidul Solicitantului – Conditii
specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Imbunatatirea
infrastructurii educationale Prioritate de investitii nr. 10.1.B “Investitiile in educatie si formare,
inclusive in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii
prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare” Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de
participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc
crescut de parasire timpurie a sistemului
5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre
❖ SCRISOARE FINALIZARE ETAPA ETF NR. 16015 / 03.09.2020 transmisa de
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA pentru
Proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN
EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII
GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU”
DIN TÂRGOVIŞTE, JUD.
DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883
❖ Devizul general al investitiei intocmit la faza PROIECT TEHNIC, conform Hotărârii
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice
❖ Prevederile Ghidului Solicitantului referitoare la aprobarea documentatiei tehnicoeconomice faza PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE si actualizarea indicatorilor
tehnico-economici aferenti investitiei
6.

Baza legală a proiectului de hotărâre
➢ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;
➢ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile ulterioare;
➢ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare prin care precizeaza “Documentaţiile tehnico-economice ale
obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din
bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate
direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către
autorităţile deliberative”, precum si alin. (4) “Ordonatorii principali de credite, pe propria
răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în
continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora, în
funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Această operaţiune este supusă controlului financiar
preventiv propriu.”;
➢ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 7004/04.12.2007 pentru aprobarea Ghidului solicitantului
Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10
Imbunatatirea infrastructurii educationale Prioritate de investitii nr. 10.1.B “Investitiile in
educatie si formare, inclusive in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si
invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare” Obiectiv
specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului

obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului si Ordinul
MDRAPFE nr. 4546/18.04.2018, pentru modificarea Ghidului Solicitantului.
7. Propunerea compartimentului de specialitate
Faţă de cele menţionate anterior propunem, în baza documentaţiei tehnico - economice intocmite
la faza Proiect tehnic de executie, modificarea H.C.L. nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea
sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul: „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE PRIN
EXTINDEREA, REABILITAREA,
MODERNIZAREA, ŞI
ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD.
DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883 dupa cum urmeaza:
ART 1. Se aprobă proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN
EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE
“TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883 în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10,
Prioritatea de investitii 10.1B, Obiectiv specific 10.1, Apel dedicat invatamantului obligatoriu.
ART 2. Se aprobă documentaţia tehnico-economica faza Proiect tehnic de executie, Devizul General
si indicatorii tehnico-economici actualizați la faza Proiect tehnic de executie, inclusiv anexa privind
descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA
INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE
PRIN
EXTINDEREA,
REABILITAREA,
MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN
TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883, conform anexelor 1, 2 și 3.
ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI
ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD.
DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883, în cuantum de 20.656.566,55 lei (inclusiv TVA) conform Devizului
general din cadrul Proiectului Tehnic de executie.
ART 4. Finantarea proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE
PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII
GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” –
SMIS 123883 se va realiza din sume alocate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,
Axa prioritară 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii nr. 10.1.B
“Investitiile in educatie si formare, inclusive in formare profesionala, pentru dobandirea de competente
si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”, Obiectiv
specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului
obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, si din sume alocate
de la bugetul local al Municipiului Targoviste.
ART 5. Se împuternicește domnul Stan Daniel Cristian, Primar al Municipiului Târgoviste, cu
domiciliul in Târgovişte, _______, judetul Dambovita si legitimat cu cartea de identitate seria ___ nr.
____- eliberata de _________, CNP _________-, să semneze toate actele necesare şi contractul de
finanţare în numele Municipiului Targoviste.
ART 6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Managementul
Proiectelor, Directia Economica si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.
ART 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al
Municipiului Târgovişte.
8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare
• asigurarea unui cadru optim de desfăşurare a activităţii;
• desfăşurarea activităţii într-o locaţie care să corespundă exigenţelor, standardelor şi
reglementărilor în vigoare şi care să contribuie la alinierea standardelor Comunităţii
Europene.

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre
Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau
din fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, fonduri externe nerambursabile.
Semnatura iniţiatorilor
VICEPRIMAR
Jr. Catalin RADULESCU

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Dr. Silviana MARIN

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Aurel CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJ
Jr. Ciprian STANESCU

SEF SERVICIU
Ec. Violeta ILIE

CONSILIER
Ec. Ana Maria CARSTOIU

BIROUL.CONT. JURIDIC
Jr. Adrian MOCANU/Jr.Elena MUDAVA

Anexa 1 DEVIZUL GENERAL actualizat al proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII
EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE
“TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA”, SMIS 123883 – FAZA PROIECT TEHNIC DE
EXECUTIE
Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

1
2
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
Obţinerea terenului
1.2
Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la
1.3
starea iniţială
1.4
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
Total capitol 1

Valoare fără
TVA
lei
3

Valoare cu
TVA
lei
5

TVA
lei
4

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

0,00

0,00

76.882,10

14.607,60

91.489,70

76.882,10

14.607,60

91.489,70

5.000,00
5.000,00
0,00
0,00

950,00
950,00
0,00
0,00

5.950,00
5.950,00
0,00
0,00

9.169,70
0,00
0,00

1.742,24
0,00
0,00

10.911,94
0,00
0,00

96.100,01
0,00
0,00

18.259,00
0,00
0,00

114.359,01
0,00
0,00

20.600,00

3.914,00

24.514,00

7.500,01

1.425,00

8.925,01

0,00

0,00

0,00

68.000,00

12.920,00

80.920,00

2.1

Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Studii
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii
Expertizare tehnică
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic
Proiectare
3.5.1. Temă de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a
lucrărilor deintervenţii şi deviz general
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie

3.6

Organizarea procedurilor de achiziţie

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanţă
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investiţii
3.7.1.1 Consultanta in perioada de implementare a
proiectului
3.7.1.2 Consultanta pe perioada de precontractare
3.7.1.3 Consultanta in etapa de scriere a proiectului
3.7.2. Auditul financiar

330.000,00

62.700,00

392.700,00

315.000,00

59.850,00

374.850,00

255.000,00
45.000,00
15.000,00

48.450,00
8.550,00
2.850,00

303.450,00
53.550,00
17.850,00

15.000,00

2.850,00

17.850,00

Asistenţă tehnică
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de
către Inspectoratul de Stat în Construcţii
3.8.2. Dirigenţie de şantier

306.000,00
10.000,00

58.140,00
1.900,00

364.140,00
11.900,00

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

2.000,00

380,00

2.380,00

296.000,00

56.240,00

352.240,00

746.269,71

141.791,24

888.060,95

4.1
4.2

Construcţii şi instalaţii
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
Utilaje, echip tehnologice şi funcţionale care necesită
4.3
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu
4.4
necesită montaj şi echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
Total capitol 4

11.707.737,68
0,00

2.224.470,16
0,00

13.932.207,84
0,00

357.737,13

67.970,05

425.707,18

0,00
2.818.674,40
0,00

0,00
535.548,14
0,00

0,00
3.354.222,54
0,00

14.884.149,21

2.827.988,35

17.712.137,56

28.155,53

5.349,55

33.505,08

20.819,73

3.955,75

24.775,48

7.335,80
132.932,21

1.393,80
0,00

8.729,60
132.932,21

0,00

0,00

0,00

59.027,20

0,00

59.027,20

11.805,43
59.027,20

0,00
0,00

11.805,43
59.027,20

3.072,38
1.496.000,00

0,00
284.240,00

3.072,38
1.780.240,00

15.295,00

2.906,05

18.201,05

1.672.382,74

292.495,60

1.964.878,34

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1

5.2

5.3
5.4

Organizare de şantier
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării
de şantier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor
de construcţii
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea
lucrărilor de construcţii
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Cheltuieli pentru informare şi publicitate

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice şi teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

17.379.683,76

3.276.882,79

20.656.566,55

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

11.805.439,51

2.243.033,51

14.048.473,02

Total capitol 6

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Targoviste

Anexa 2 cuprinzand indicatorii tehnico-economici actualizati la faza PROIECT TEHNIC ai proiectului
„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA,
ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS
123883
1. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI (actualizati)
Date si indici caracteristici pentru situatia propusa :
Suprafata totala a terenului = 9876,00 mp
Date si indici caracteristici pentru Cladire Scoala
Ac = 1065,00 mp
Ad = 3217,00 mp
Au = 2480,49 mp
Regim de inaltime P+2E
Date si indici caracteristici pentru Cladire Sala de sport dupa interventie
Ac = 607,80 mp
Ad = 725,45 mp
Au = 632,25 mp
Regim de inaltime P+1E
Date si indici caracteristici pentru Cladire Sala de festivitati si corp administrativ
Ac = 1201,00 mp
Ad = 2462,65 mp
Au = 2075,51 mp
Regim de inaltime P+2E
Ac propusa totala = 2873,8 mp
Ad propusa totala = 6405,10 mp
POT propus = 40%
CUT propus = 2,00
Hmaxim coama = 16,0 m
RMH = P+2
1. Valoare totala, inclusiv TVA = 20.656.566,55 lei / C+M = 14.048.473,02 lei inclusiv TVA (conform Deviz
general – HG 907/2016 de la faza PROIECT TEHNIC, cu modificarile si completarile ulterioare)
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

17.379.683,76
11.805.439,51

3.276.882,79
2.243.033,51

20.656.566,55
14.048.473,02

2. Valoare totala proiect , inclusiv TVA = 20.656.566,55 lei, conform Buget proiect
3. Durata de realizare (luni)
Durata executiei investitiei: 24 de luni
4. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz:
- 1 corp de cladire nou creat
- 1 sala de festivitati

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Targoviste

Anexa 3 cuprinzand descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul
„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA,
MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD.
DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883

Date de identificare:
A. Denumirea obiectului de investitie: „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN
EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR
VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883
B. Amplasamentul: Judetul Dâmbovita, Municipiul Targoviste, Strada Moldovei, Nr. 2
C. Ordonator principal de credite: MUNICIPIUL TARGOVISTE,
D. Adresa: Str. Revolutiei nr. 1-3, judetul Dâmbovita, cod postal 130010, România
Telefon/Fax: 0245-611222 / 0245217951
Adresa e-mail: primar@pmtgv.ro

- REABILITAREA CORPULUI PRINCIPAL DE CLADIRE
- REABILITAREA SALII DE SPORT SI EXTINDEREA PRIN SUPRAETAJAREA VESTIARELOR
- CONSTRUIRE CORP NOU SALA DE FESTIVITATI SI CORP ADMINISTRATIV
AMENAJAREA CURTII SI A BAZEI SPORTIVE

Lucrarile de reabilitare si modernizare a Scolii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” vor cuprinde
urmatoarele activitati:
-

Inlocuirea retelei de distributie a energiei termice si a corpurilor de incalzit, vechi de 27 de ani;
Inlocuire tamplarie exterioara (ferestre oscilobante)
Montare usi acces cu manere antipanica
Inlocuire tamplarie interioara
Inlocuire pardoseli in salile de clasa si pe holuri
Refacerea treptelor in zona intrarii principale si realizarea unei rampe pentru persoane cu
dizabilitati
Realizarea instalatie electrice sub tencuiala si inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu LED;
Inlocuirea retelei de apa si dotarea cu hidranti;
Inlocuire tabla, burlane si jgheaburi la acoperis;
Anvelopare;
Finisaje interioare si exterioare;

-

Modernizare grupuri sanitare;
Recompartimentarea unor spatii in vederea schimbarii destinatiei;
Cablarea tuturor spatiilor in vederea racordarii la internet si TV
Instalarea unui sistem de supraveghere video;
Instalarea unui sistem de comunicare audio la fiecare clasa si in curtea scolii (Statie amplificare si
difuzare)

Pentru realizarea acestor obiective specifice, se impune realizarea unor lucrari de reabilitare si
refunctionalizare in conformitate cu rapoartele de audit energetic si expertiza tehnica.

Beneficiar/ Investitor
Municipiul Targoviste

