
AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

      jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului 

„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN 

EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA 

SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE,  

JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883, în conformitate cu ultima formă a 

bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție 

 

 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii 

septembrie 2020, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33361/22.09.2020, 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. 33362/22.09.2020, 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; 



▪ 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; 

     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, adoptă 

următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART 1. Se aprobă Cererea de finanțare actualizată pentru proiectul cu titlul 

„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 valoarea totală actualizata a proiectului (cererii de finantare) cu 

titlul „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), 

din care valoare totala eligibila de 20.578.986,97 lei (inclusiv TVA), si valoare totala 

neeligibila de 77.579,58 lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie actualizata in proiect a Municipiului 

TÂRGOVIŞTE, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului, cat si contributia de 2,00% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum 

de 411.579,74 lei, reprezentand cofinantarea cheltuielilor eligibile ale proiectului 

„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN 

EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII 

GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. 

DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883. 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea in etapa 

precontractuala, cat si pe durata implementării acestuia, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului 

Targoviste. 

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN 

EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII 

GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. 

DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883, pentru implementarea proiectului în condiții 

optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste. 

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 

structurale. 

 

 

 



 

ART 7. Se împuternicește domnul Stan Daniel Cristian, Primar al Municipiului 

Târgoviste, cu domiciliul in Târgovişte, strada ________, judetul Dambovita si 

legitimat cu cartea de identitate seria ___ nr. ____eliberata de SPCLEP Târgovişte la 

____, CNP ____, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele 

Municipiului Targoviste. 

ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul 

propriu al Municipiului Târgovişte.   

ART 9. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul 

Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Directia Economica si 

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 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

  24  septembrie 2020 

Direcția Economică X  

Direcția Managementul Proiectelor 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  

 

 

 

 

 



NR.  _______________                                                                            APROBAT,                                                             

                                                                                     PRIMARUL MUNICIPIULUI 

TÂRGOVIŞTE 

                                                                                                        Jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a Cererii de finanțare/ proiectului cu titlul 

„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, 

REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE 

“TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883 

și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urmă 

etapei de evaluare și selecție 

 

           Finantarea obiectivului „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII 

EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI 

ECHIPAREA SCOLII 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 aprobare a Cererii de finantare/ proiectului cu titlul „ÎMBUNĂTĂŢIREA 

INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, 

MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR 

VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883 si a 

cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de 

evaluare si selectie.  

       

                                                              

DIRECTOR EXECUTIV 

Ing. Aurel Ciobanu 

 

 

 

 



DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR              

                                                                                                                 

Nr. ................/.......................         

                                                                                                               Aprobat,                                                                                                

                                                                                             Primarul Municipiului Târgovişte 

                                                                                                   Jr. Daniel Cristian Stan 

                                 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Cererii de finanțare/ proiectului cu titlul 

„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, 

REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE 

“TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883 

și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urmă 

etapei de evaluare și selecție 

 

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 se afla in etapa de precontractare – conform Scrisorii finalizare etapa ETF nr. 16015 

/ 03.09.2020 transmisa de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia. 

 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 

❖ Anexa 1 la Scrisoarea finalizare etapa ETF nr. 16015 / 03.09.2020, punctul 7) privind 

informatiile minime ce trebuiesc continute de Hotararea de aprobare a Consiliului Local  

❖ Bugetul proiectului 

❖ Prevederile Ghidului Solicitantului, sectiunea Eligibilitatea cheltuielilor 

 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre 

 

➢ H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de elaborare 

a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

➢ 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: 

 

 ART 1. Se aprobă Cererea de finanțare actualizata pentru proiectul cu titlul 

„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 valoarea totală actualizata a proiectului (cererii de finantare) cu titlul 

„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), din care valoare totala eligibila de 20.578.986,97 

lei (inclusiv TVA), si valoare totala neeligibila de 77.579,58 lei (inclusiv TVA). 

 ART 3. Se aprobă contribuția proprie actualizata in proiect a Municipiului TÂRGOVIŞTE, 

reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2,00% 

din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 411.579,74 lei, reprezentand cofinantarea 

cheltuielilor eligibile ale proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII 

EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI 

ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, 

JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883. 

 ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea in etapa precontractuala, 

cat si pe durata implementării acestuia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 

asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste. 

 ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN 

EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII 

GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – 

SMIS 123883, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

local al Municipiului Targoviste. 

 ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 ART 7. Se împuternicește domnul Stan Daniel Cristian, Primar al Municipiului Târgoviste, 

cu domiciliul in Târgovişte, strada ____, ___, 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 8. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia 

Managementul Proiectelor, Directia Economica si pentru comunicare, Secretarul Municipiului 

Târgoviste. 

 ART 9. 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 proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, 

credite externe  garantate  sau  contractate  de  stat,  fonduri  externe  nerambursabile  şi  

alte  surse  legal constituite. 
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