
                                                                        AVIZAT DE LEGALITATE, 

 SECRETARUL GENERAL  

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

               jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiții „Amenajare și reglementare a unor sensuri giratorii  

pe strada Laminorului” 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedința ordinară a lunii 

aprilie 2022, având în vedere: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13484/19.04.2022, 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. 13528/20.04.2022, 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 referitoare la autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind 

verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a 

execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor 

executate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Normative tehnice şi STAS-uri incidente; 

 Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgoviște; 

 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. g) 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.1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii „Amenajare și 

reglementare a unor sensuri giratorii pe strada Laminorului”, conform anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii 

„Amenajare și reglementare a unor sensuri giratorii pe strada Laminorului”, 

conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local. 

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

Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și 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 

  16 mai 2022 

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   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  

 

 

 



Nr.  _______________                                                                       

                                                                                                  APROBAT, 

                                                                                            Primarul Municipiului Târgovişte 

                                                                                          Jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

 

 

                                                               REFERAT DE APROBARE 

  

 

 Amenajarea si reglementarea unor sensuri giratorii pe strada Laminorului din 

Municipiul Târgoviște vine în întampinarea necesităților populaţiei din Municipiul 

Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, prin asigurarea unor condiţii optime de transport, contribuind 

la creşterea gradului de civilizaţie, la înfrumuseţarea oraşului și la imbunătățirea calităţii vieţii 

locuitorilor municipiului.                                                                                            

 Realizarea obiectivului de investitie este imperios necesara pentru asigurarea unui 

cadru optim de fluidizare a traficului, de a degreva intersectiile Soseaua Gaesti cu Strada 

Laminorului si Calea Campulung cu Strada Laminorului de mijloacele de transport care 

deservesc activitatea operatorilor economici de pe strada Laminorului, precum si acela de a 

deservi activitatii operatorilor economici riverani strazii Laminorului.                    

  

 Art.1 din H.G. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că 

documentațiile tehnico-economice la constructiile existente finanțate, total sau parțial, în 

condițiile legii, din fonduri publice se elaborează pe etape, în etapa I se intocmesc Nota 

conceptuală și Tema de proiectare. Pentru a se putea elabora documentatia este necesar sa se 

aprobe in prealabil nota conceptuală și tema de proiectare de către beneficiarul investiției, 

respectiv autoritatea deliberativă. 

  Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității inițierii unei 

Hotarari de Consiliu Local pentru aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare 

pentru obiectivul de investiții ”Amenajare si reglementare a unor sensuri giratorii pe strada 

Laminorului”. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Jr. Ciprian STĂNESCU 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. ___________/_______________                       Aprobat, 

                                              Primarul Municipiului Târgoviște 

                                                                           Jr. Daniel Cristian Stan 

                                   

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare privind 

obiectivul de investiții “Amenajare si reglementare a unor sensuri giratorii pe 

strada Laminorului” 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre 

Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Stan Daniel Cristian 

 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre 

Viceprimar – Jr. Rădulescu Cătălin 

 

3. Prezentarea pe scurt a situaţiei premergătoare iniţierii proiectului de 

hotărâre: 

 Strada Laminorului din Municipiul Targoviste a facut obiectul unei ample 

modernizari si reabilitari in cadrul obiectivului de investitii "Modernizarea si 

reabilitarea drumului de centura al Municipiului  Targoviste". La data prezentei 

lucrarile au fost finalizate, fiind la etapa de realizare a marcajului rutier. 

 In urma discutiilor privind fluenta circulatiei si siguranta rutiera in cadrul 

sedintelor Comisiei Municipale pentru Siguranta Rutiera, s-a stabilit amenajarea 

unor sensuri giratorii pe strada Laminorului ce vor fi executate dupa realizarea 

unui studiu de trafic si intocmirea unui nou proiect de modernizare, conform 

P.V. nr. 18730/09.06.2021. 

 Avand in vedere incheierea contractului nr. 27765/19.08.2021 incheiat cu 

S.C. Molbak Proiect S.R.L. prin care a fost elaborat studiul de amenajare si 

reglementare a unor sensuri giratorii pe strada Laminorul cat si faptul că strada 

Laminorului este o stradă cu trafic intens, pentru evitarea accidentelor de 

circulație și pentru fluidizarea traficului este necesară proiectarea si executia 

unor sensuri giratorii pe strada Laminorului. Scopul interventiei este de a 

degreva intersectiile Soseaua Gaesti cu Strada Laminorului si Calea Campulung 

cu Strada Laminorului de mijloacele de transport care deservesc activitatea 

operatorilor economici de pe strada Laminorului, precum si acela de a deservi 

activitatii operatorilor economici riverani strazii Laminorului. 

 

 



4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre: 

      Obiectivul principal al amenajării unei intersecţii cu sens giratoriu este 

reducerea timpului de aşteptare la parcurgerea intersecţiei menţinând totodată 

siguranţa pentru toţi utilizatorii ei. 

            Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții: 

îmbunătățirea transportului în Municipiul Târgoviște și crearea premiselor unei 

dezvoltări durabile în zona urbană vizată, creşterea calităţii vieţii, a gradului de 

confort şi a siguranței rutiere prin fluidizarea traficului. 

  Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de 

investiţii: cresterea în continuare a gradului de poluare a aerului, solului și 

apelor, creșterea cheltuielilor necesare reparației și intreținerii parcului auto 

precum și o scadere a calităţii vieţii locuitorilor, continua degradare a 

carosabilului existent si ingreunarea activitatii operatorilor economici riverani 

strazii Laminorului. Proiectul nominalizat mai sus, se înscrie pe linia principiilor 

cuprinse în cadrul documentelor strategice care guvernează dezvoltarea 

Municipiului Târgoviște în perioada următoare. 

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, tema 

de proiectare este etapa premergătoare întocmirii Studiului de Fezabilitate 

pentru orice obiectiv. Tema de Proiectare întocmită pentru acest obiectiv 

jalonează principalele coordonate ale proiectului care urmează să fie întocmit în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei. 

Astfel prin Nota Conceptuală și Tema de Proiectare se propune 

amenajarea si reglementarea unor sensuri giratorii pe Strada Laminorului. 

Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic 

și funcțional:  

La intersecțiile dintre Strada Ilfovului cu Strada Laminorului si Calea 

Campulung cu Strada Laminorului se va executa un sens giratoriu în 

conformitate cu normativele în vigoare. Sensurilor giratorii vor fi amenajate cu 

plante decorative, gazon și vor fi prevăzute cu sistem de aspersie automatizată, 

in functie de utilitatile existente in zona si sistem de semnalizare luminoasă, 

pentru o mai bună vizibilitate pe timp de noapte sau de ceață. 

Conform Anexei 8, din Studiul de amenajare si reglementare a unor 

sensuri giratorii pe strada Laminorului se vor respecta urmatorii indicatori 

tehnici: 

 Amenajare sens giratoriu Str. Laminorului cu Str. Ilfovului: 

-Raza cerc interior : 9.00m 

-Supralargire la interior: 2.00m 

-Latimea partii carosabile pe calea inelara: 11.00m (5.50m x2)  



-Latimea partii carosabile la intrare: 6.00m (3.00m x 2) sau 3.00m 

-Latimea partii carosabile la iesire: 7.00m (3.50m x 2) sau 3.50m 

-Supralargire la exterior: 1.50m 

-Raza de racordare la iesire: 25.00m 

-Raza de racordare la iesire: 25.00m 

 Amenajare sens giratoriu  Str. Laminorului cu Calea Campulung: 

-Raza cerc interior : 8.00m 

-Supralargire la interior: 2.00m 

-Latimea partii carosabile pe calea inelara: 11.00m (5.50m x2)  

-Latimea partii carosabile la intrare: 6.00m (3.00m x 2) 

-Latimea partii carosabile la iesire: 7.00m (3.50m x 2) 

-Supralargire la exterior: 1.50m 

-Raza de racordare la intrare: 25.00m 

-Raza de racordare la iesire: 25.00m 

Durata minima de funcționare apreciată corespunzator destinației/ 

funcțiilor propuse: 5 ani. 

 În conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, cheltuielile generate de 

efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică 

aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de 

proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, 

persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea 

justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză 

tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.  

 Nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale 

construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări 

tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare. Vor fi respectate documentația 

tehnico-economică ce va fi întocmita și prevederile avizelor deținătorilor de 

utilități 

            Corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a 

mediului şi a patrimoniului: vor fi respectate condiţionările urbanistice, de 

protecţie a mediului şi a patrimoniului cuprinse in documentația tehnico-

economică ce va fi întocmită și în avizele deținătorilor de utilități 

5. Documente care stau la baza iniţierii proiectului de hotărâre: 

- Nota Conceptuala – Anexa 1; 

- Tema de Proiectare – Anexa 2; 

- Studiul de amenajare si reglementare a unor sensuri giratorii pe strada 

Laminorului. 

 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre: 

a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicata; 



c) Hotararea 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și 

expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a 

construcțiilor, 

d) Legea 500/2002 privind finanțele publice. 

e) Normative tehnice şi STAS-uri incidente. 

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

g) Hotarârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate: 

            Față de cele prezentate mai sus se propune aprobarea oportunității 

inițierii unei Hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea Notei Conceptuale - 

Anexa 1 si a Temei de Proiectare – Anexa 2 privind obiectivul de investiții 

“Amenajare si reglementare a unor sensuri giratorii pe strada Laminorului” 

 

Efectele promovării proiectului de hotărâre 

Crearea posibilității de a promova obiectivul nominalizat mai sus, prin 

parcurgerea etapelor premergătoare realizării efective (întocmire documentații 

tehnico-economice, aprobare indicatori tehnico-economici, încheiere contract de 

execuție lucrări). 

   Prin amenajarea si reglementarea unor sensuri giratorii pe strada 

Laminorului se propune îmbunătățirea transportului și crearea premiselor unei 

dezvoltări durabile în Municipiul Târgoviște, creşterea calităţii vieţii, a gradului 

de confort şi a siguranței rutiere. 

8. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre 

Finantarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local. 

9.  Semnătura iniţiatorilor: 

 

VICEPRIMAR, 

Jr. Catalin RADULESCU 

 

DIRECTOR ECONOMIC,   

 Ec. Ecaterina Silviana MARIN 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 Jr. Ciprian STANESCU 

 

 

BIROUL.CONT. JURIDIC ȘI EXEC. SILITĂ  

Jr. Adrian MOCANU/ Jr.Elena MUDAVA             


