AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi
modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”
Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedința ordinară a lunii
august 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 29033/18.08.2020 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. 29034/18.08.2020, 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. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu
modificările și 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;
▪ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de
investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din
Targoviste” – faza DALI;
▪ Devizul general actualizat;
▪ Studiul hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L.;
▪ Studiul geotehnic elaborat de Geovisions S.R.L.;
▪ Studiul geotehnic elaborat de S.C. Geoterra Instal S.R.L.;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 304/29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal
Eugen Popescu din Târgovişte”;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 178/30.07.2020 privind modificarea H.C.L. nr.
304/29.07.2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi
obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din
Târgovişte”;

▪ 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. a) 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 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului
de investiții „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din
Târgovişte”, după cum urmează:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții,
exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj
(C+M), în conformitate cu devizul general:
- valoarea totală a investiției: 54.113.190,46 lei exclusiv T.V.A., la care se adaugă
T.V.A. de 10.184.225,04 lei, însumând 64.297.415,50 lei cu T.V.A.;
- din care valoarea C+M este de 42.495.458,05 lei exclusiv T.V.A., la care se
adaugă T.V.A. de 8.074.137,03 lei, însumând 50.569.595,08 lei cu T.V.A.
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente
fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și,
după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările
tehnice în vigoare:
1. Suprafața construită la sol
Ac=6672,02mp
2. Suprafața construită desfașurată
Acd=10765,73mp
3. Regim de înălțime
P/P+2E
4. Număr locuri de parcare
250 locuri;
5. Număr spectatori
8257;
c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 16
luni”.
Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
Art. III Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului
local.
Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică
şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE
Jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE

Proiectul “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” este
cuprins in lista obiectivelor de investitii ce vor fi finantate din bugetul local.
Prin H.C.L. nr. 304/29.07.2019 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului
“Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”.
Prin H.C.L. nr. 179/30.07.2020 s-a modificat H.C.L. nr. 304/29.07.2019 si a fost aprobata Documentația
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici actualizati aferenți obiectivului de
investiții „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”.
In data de 16.01.2020 a fost semnat Contractul de servicii nr. 1680 cu S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L.
avand ca obiect servicii de proiectare - completare proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica din
partea prestatorului, acesta avand obligatia de a completa proiectul tehnic, de a elabora detalii tehnice de
executie si de a acorda asistenta tehnica privind obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul
Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”.
Dupa transmiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor de proiectare, in perioada imediat
urmatoare, au fost efectuate mai multe vizite in teren de catre reprezentantii partilor implicate (beneficiar,
proiectant, antreprenor, expert tehnic, geolog si hidrolog), fiind semnalate neconcordante intre solutia tehnica
fundamentata de proiectantul initial si teren (topografia), dar si intre cea convenita de catre acestia in
completarea expertizei tehnice si a studiilor de specialitate (studiul hidrologic si studiul geotehnic) ca urmare
a desfacerilor si a excavatiilor efectuate pentru determinarea naturii terenului de fundare si aflarea cotei
cuzinetilor tribunei existente pentru realizarea unui dren a apei din panza freatica ce tine de-a lungul zidului
de sprijin.
Pe aceste considerente s-a dispus realizarea a unui studiu geotehnic in completarea celui realizat de
catre primul proiectant si a unui studiu hidrologic.
Astfel, s-a retinut in cuprinsul studiului hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L. ca “Stadionul
Municipal Eugen Popescu Targoviste a intrat in anul 2019 intr-un amplu program de reabilitare si modernizare
care presupunea printre altele si consolidarea stalpilor, grinzilor si peretilor de sprijin din beton armat ai
tribunei. Executia lucrarilor de excavare specifice acestei categorii de lucrari au pus in evidenta existenta apei
freatice la cota -0,7 m de la cota terenului de fotbal, sau -6,75 m de la cota 0 a partii carosabile de la intrarea
principala a stadionului.
Prezenta apei freatice in excavatiile necesare lucrarilor de consolidare face imposibila realizarea
lucrarilor de consolidare, ceea ce a dus la gasirea unei solutii pentru epuismentul apei freatice pana la cota de
-2,5 m de la cota terenului 0 a terenului de fotbal”.
Si in cuprinsul Studiului Geotehnic elaborat de Geovisions S.R.L. s-a facut mentiunea potrivit careia
“La baza zidului de sprijin din spatele tribunelor existente exista zone unde infiltratiile de apa ating 0.9m de la
cota pardoselii (apa este agresiva la betoane si metale conform analizei de apa din SD8)”.
Mai mult decat atat, din proprie initiativa proiectantul a dispus efectuarea unui studiu geotehnic
suplimentar, elaborat de catre S.C. GEOTERRA INSTAL S.R.L., care se refera la fundarea celor patru stalpi de
noctura ai Stadionului Municipal Targoviste. Potrivit acestuia, tinand seama de stratificatia din amplasament
(cu 3 straturi distincte), de caracteristicile de calcul ale pamanturilor, de cota apei subterane si de
caracteristicile stalpilor de nocturna (H=36 m, momente mari la baza stalpilor, etc), comparativ cu proiectele
de la alte stadioane, se recomanda forarea pe piloti de beton armat, dimensionati conform Normativului
NP123-2010.
Pe baza studiului hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L. si a studiilor geotehnice elaborate de
Geovisions S.R.L. si S.C. Geoterra Instal S.R.L., proiectantul S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L. a fundamentat si a

completat proiectul tehnic si detaliile de executie aferente obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare
stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”, incluzand masuri suplimentare de consolidare a tribunei
existente prin executarea unor pinteni/ziduri de sprijin din beton armat, de consolidare a grinzilor si a stalpilor
aferenti tribunei sprijinite pe acestea, de inlocuire a gradenelor de beton degradate cu gradene noi
monolitizate, incluzand executia unor cuzineti suplimentari la fundatia tribunei noi pe care sa se sprijine
structura metalica proiectata si cladirea administrativa, incluzand executia unor coloane forate din beton pe
care sa se realizeze cuzinetii si cei patru stalpi metalici aferenti nocturnei, avand in vedere natura geologica a
terenului de fundare.
La data prezentei proiectantul S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L. a predat proiectul tehnic completat si
detaliile de executie, precum si Devizul general actualizat, documentatia economica (devizul confidential si
listele de cantitati) aferente obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen
Popescu” din Targoviste”.
Potrivit art. 10 alin. 4 din 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 “Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de
investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la
construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este
necesar, ...”.

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității initierii unei Hotărâri de
Consiliu Local pentru modificarea H.C.L. nr. 304 din 29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul
Municipal Eugen Popescu din Targoviste”.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Ciobanu Aurel

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE
Jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea H.C.L. nr. 304 din 29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti
obiectivului “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Targoviste”

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
Investiția propusă prin proiect vizează repunerea in valoare a stadionului Municipal “Eugen
Popescu” prin reabilitarea, reconstructia si modernizarea acestuia corespunzator prevederilor cuprinse
in „Regulamentul UEFA privind infrastructura stadioanelor” pentru categoria a III-a, respectand totodata
cerințele legislatiei privind siguranta spectatorilor in arenele sportive.
Vor fi indeplinite astfel conditiile necesare in vederea obtinerii licentei pentru desfasurarea pe
teren propriu a meciurilor de fotbal pentru echipa A.F.C. Chindia Targoviste, unul din principalii actionari
ai acesteia fiind Consiliul Local al Municipiului Targoviste.
În acest context, în perspectiva asigurarii unei baze materiale pentru echipa de fotbal, dar si a
promovării activităţilor sportive atât la nivel local, naţional şi chiar internaţional, Municipiul Târgovişte îşi
propune să devină un pol al sportului prin realizarea unui teren de fotbal modern, ce va fi omologat pentru
Liga 1 de fotbal, care să completeze şi să întregească unele dintre cele mai importante proiecte de turism
şi sport din municipiu, respectiv “Complexul Turistic de Nataţie” si “Construire teren de fotbal cu gazon
sintetic pentru antrenament”.
De asemenea, reabilitarea stadionului permite dezvoltarea unor activitati economice suport,
valorificarea potentialului sportiv prin atragerea si antrenarea tinerilor din municipiu in miscarea sportiva
si reprezinta un mod de petrecere a timpului liber si recreere pentru spectatorii si sustinatorii echipelor
participante, pentru cetatenii municipiului Targoviste.
4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare
Prin H.C.L. nr. 304/29.07.2019 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului
“Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”.
Prin H.C.L. nr. 179/30.07.2020 s-a modificat H.C.L. nr. 304/29.07.2019 si a fost aprobata Documentația
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici actualizati aferenți obiectivului de
investiții „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”.
In data de 16.01.2020 a fost semnat Contractul de servicii nr. 1680 cu S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L.
avand ca obiect servicii de proiectare - completare proiect tehnic, detalii de executie si asistenta tehnica din
partea prestatorului, acesta avand obligatia de a completa proiectul tehnic, de a elabora detalii tehnice de
executie si de a acorda asistenta tehnica privind obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul
Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”.
Dupa transmiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor de proiectare, in perioada imediat
urmatoare, au fost efectuate mai multe vizite in teren de catre reprezentantii partilor implicate (beneficiar,
proiectant, antreprenor, expert tehnic, geolog si hidrolog), fiind semnalate neconcordante intre solutia tehnica
fundamentata de proiectantul initial si teren (topografia), dar si intre cea convenita de catre acestia in
completarea expertizei tehnice si a studiilor de specialitate (studiul hidrologic si studiul geotehnic) ca urmare

a desfacerilor si a excavatiilor efectuate pentru determinarea naturii terenului de fundare si aflarea cotei
cuzinetilor tribunei existente pentru realizarea unui dren a apei din panza freatica ce tine de-a lungul zidului
de sprijin.
Pe aceste considerente s-a dispus realizarea a unui studiu geotehnic in completarea celui realizat de
catre primul proiectant si a unui studiu hidrologic.
Astfel, s-a retinut in cuprinsul studiului hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L. ca “Stadionul
Municipal Eugen Popescu Targoviste a intrat in anul 2019 intr-un amplu program de reabilitare si modernizare
care presupunea printre altele si consolidarea stalpilor, grinzilor si peretilor de sprijin din beton armat ai
tribunei. Executia lucrarilor de excavare specifice acestei categorii de lucrari au pus in evidenta existenta apei
freatice la cota -0,7 m de la cota terenului de fotbal, sau -6,75 m de la cota 0 a partii carosabile de la intrarea
principala a stadionului.
Prezenta apei freatice in excavatiile necesare lucrarilor de consolidare face imposibila realizarea
lucrarilor de consolidare, ceea ce a dus la gasirea unei solutii pentru epuismentul apei freatice pana la cota de
-2,5 m de la cota terenului 0 a terenului de fotbal”.
Si in cuprinsul Studiului Geotehnic elaborat de Geovisions S.R.L. s-a facut mentiunea potrivit careia
“La baza zidului de sprijin din spatele tribunelor existente exista zone unde infiltratiile de apa ating 0.9m de la
cota pardoselii (apa este agresiva la betoane si metale conform analizei de apa din SD8)”.
Mai mult decat atat, din proprie initiativa proiectantul a dispus efectuarea unui studiu geotehnic
suplimentar, elaborat de catre S.C. GEOTERRA INSTAL S.R.L., care se refera la fundarea celor patru stalpi de
noctura ai Stadionului Municipal Targoviste. Potrivit acestuia, tinand seama de stratificatia din amplasament
(cu 3 straturi distincte), de caracteristicile de calcul ale pamanturilor, de cota apei subterane si de
caracteristicile stalpilor de nocturna (H=36 m, momente mari la baza stalpilor, etc), comparativ cu proiectele
de la alte stadioane, se recomanda forarea pe piloti de beton armat, dimensionati conform Normativului
NP123-2010.
Pe baza studiului hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L. si a studiilor geotehnice elaborate de
Geovisions S.R.L. si S.C. Geoterra Instal S.R.L., proiectantul S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L. a fundamentat si a
completat proiectul tehnic si detaliile de executie aferente obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare
stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”, incluzand masuri suplimentare de consolidare a tribunei
existente prin executarea unor pinteni/ziduri de sprijin din beton armat, de consolidare a grinzilor si a stalpilor
aferenti tribunei sprijinite pe acestea, de inlocuire a gradenelor de beton degradate cu gradene noi
monolitizate, incluzand executia unor cuzineti suplimentari la fundatia tribunei noi pe care sa se sprijine
structura metalica proiectata si cladirea administrativa, incluzand executia unor coloane forate din beton pe
care sa se realizeze cuzinetii si cei patru stalpi metalici aferenti nocturnei, avand in vedere natura geologica a
terenului de fundare.
La data prezentei proiectantul S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L. a predat proiectul tehnic completat si
detaliile de executie, precum si Devizul general actualizat, documentatia economica (devizul confidential si
listele de cantitati) aferente obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen
Popescu” din Targoviste”.
Potrivit art. 10 alin. 4 din 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 “Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de
investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la
construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este
necesar, ...”.
5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre
➢ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si
modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” – faza DALI;
➢ Devizul general actualizat elaborat de S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L.;
➢ Studiul hidrologic elaborat de Forapex Negoescu S.R.L.;
➢ Studiul geotehnic elaborat de Geovisions S.R.L.;
➢ Studiul geotehnic elaborat de S.C. Geoterra Instal S.R.L..

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.”
7. Propunerea compartimentului de specialitate
Aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare si
modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”, dupa cum urmeaza:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata în lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:
- valoarea totala a investitiei: 54.113.190,46 lei exclusiv T.V.A., la care se adauga T.V.A. de
10.184.225,04 lei, insumand 64.297.415,50 lei cu T.V.A.;
din care valoarea C+M este de 42.495.458,05 lei exclusiv T.V.A., la care se adauga T.V.A. de
8.074.137,03 lei, insumand 50.569.595,08 lei cu T.V.A..
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, în conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice în vigoare:
1.
Suprafata construita la sol
Ac=6672,02mp
2.
Suprafata construita desfasurata
Acd=10765,73mp
3.
Regim de inaltime
P/P+2E
4.
Numar locuri de parcare
250 locuri;
5.
Numar spectatori
8257;
c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata în luni: 16 luni.
8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare
Revalorificarea bazei sportive reprezentate de stadionul Municipal “Eugen Popescu”, asigurarea
desfasurarii meciurilor de fotbal in liga 1, dezvoltarea unor activitati economice suport, valorificarea
potentialului sportiv prin atragerea si antrenarea tinerilor din municipiu in miscarea sportiva.
9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre
Bugetul local.
10. Semnatura iniţiatorilor
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