
                                                             AVIZAT DE LEGALITATE, 

                        SECRETARUL GENERAL  

                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

            jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului, a documentatiei tehnico-economice si a 

cheltuielilor aferente obiectivului de investii 

“Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul 

Târgoviște” în cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala 

Dambovita, Subprogramul 4 -Construirea/modernizarea/reabilitarea 

drumurilor publice clasificate si incadrate ca drumuri judetene, drumuri 

comunale si alte categorii de drumuri de interes local situate pe raza 

administrativ-teritoriala a localitatilor 

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară 

astăzi, 09.05.2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 15373/09.05.2022, 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. 15374/09.05.2022, 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 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, 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 și completările ulterioare;   

▪ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru 

al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare 

▪ Ghidul solicitantului pentru asocierea/parteneriatul Judetului Dambovita prin 

Consiliul Judetean Dambovita cu Unitatile Administrativ-Teritoriale in cadrul 



Programului Judetean de Dezvoltare Locala Dambovita petru perioada 2021-

2024; 

▪ 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. e) și 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 proiectul “Modernizarea și reabilitarea străzii Calea 

București din Municipiul Târgoviște”, în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Judetean de Dezvoltare Locala, Subprogramul 4 -

Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si 

incadrate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri judetene, 

drumuri comunale si alte categorii de drumuri de interes local situate pe raza 

administrativ-teritoriala a localitatilor. 

Art. 2 Se aprobă documentatia tehnico-economică, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotarâre si indicatorii tehnico-economici: 

(1)Valoare totala a proiectului “Modernizarea și reabilitarea străzii Calea 

București din Municipiul Târgoviște” - 13.727.641,24 lei T.V.A. inclus; 

(2) Valoare contributie Municipiul Targoviste 7.706.666,91 lei T.V.A. 

inclus, astfel: 

- 6.030.494,33 lei T.V.A. inclus – reprezentand 50% din activitati/lucrari 

cuprinse in Devizul general in cadrul lucrarilor de constructii montaj, conform 

conditiilor Ghidului Solicitantului, 

- 1.676.172,58 lei T.V.A. inclus – reprezentand valorile cuprinse in Devizul 

general la Cap.3 -Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, Cap. 4.3 – 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj, Cap. 

5.1.2. – Cheltuieli conexe organzarii de santier, Cap. 5.2 – Comisioane, cote, 

taxe, costul creditului si Cap. 5.3. – Cheltuieli diverse si neprevazute. 

Art. 3 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului “Modernizarea și reabilitarea străzii Calea 

București din Municipiul Târgoviște”, pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște. 

Aprobarea cheltuielilor neeligibile ce pot apărea pe durata de implementare va 

face obiectul unei Hotărâri de Consiliu Local emisă ulterior. 



Art. 4 Se imputernicește domnul Daniel-Cristian Stan, Primarul Municipiului 

Târgoviște, reprezentat legal al Municipiului Târgoviște, să semneze orice 

document necesar a fi depus în cadrul prezentului proiect. 

Art. 5 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Judetean de 

Dezvoltare Locala, Subprogramul 4 -Construirea/modernizarea/reabilitarea 

drumurilor publice clasificate si incadrate ca drumuri judetene, drumuri 

comunale si alte categorii de drumuri de interes local situate pe raza 

administrativ-teritoriala a localitatilor si bugetul local. 

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția 

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 

   

Direcția Managementul Proiectelor X  

Direcția Economică X  

Birou 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 
 

 

 
 

 



                                                                                                              APROBAT, 

Primarul Municipiului Târgovişte 

                                                                                                             Jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

                                                  REFERAT DE APROBARE  

 

Municipiul Targoviste se afla intr-o contiuna modernizare si dezvoltare cu privire la 

tot ceea ce aduce un plus de calitate vietii locuitorilor orasului.  

Prin realizarea obiectivului de investitii “Modernizarea și reabilitarea străzii Calea 

București din Municipiul Târgoviște” se vine în întampinarea necesităților populaţiei 

municipiului, asigurand condiţii optime de transport si creşterea gradului de civilizaţie, toate 

acestea prin modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere, precum si prin scaderea 

gradului de poluare. 

Strada Calea București, propusă spre modernizare si reabilitare este într-o stare 

precară, stare ce determină neajunsuri și dificultăți în trafic și duce la creșterea gradului de 

poluare. Lipsa unei rețele de canalizație, face dificilă intervenția utilizatorilor de servicii de 

furnizare a rețelelor și creează o imagine inestetică a străzii. Partea carosabilă prezintă o serie 

de defecțiuni, de tipul denivelărilor și gropilor, fapt ce împiedică desfășurarea normală a 

circulației și conduce la generarea de praf pe timp uscat. 

Calea București este o șosea cu 2 benzi pe sens și reprezintă principala cale de acces 

în Municipiul Târgoviște dinspre București. Traficul se desfasoara intens pe parcursul 

întregii zile și este preponderent format din mașini de mare tonaj (aceasta făcând legătura cu 

șoseaua de centură a orașului), dar și din turisme. Sub acțiunea traficului și a factorilor 

climatici, suprafața străzii s-a degradat, prezentând defecțiuni grave (văluriri, gropi, făgașe, 

praf - vara), ceea ce face ca în timpul primăverii și toamna, circulația vehiculelor și a 

pietonilor să fie îngreunată. Drumul este prevăzut cu semnalizare rutieră, dar aceasta este 

degradată. Accesele în incintele proprietăţi particulare sunt realizate în regim propriu şi din 

diferite materiale şi prin diferite metode, incomodând traficul rutier şi scurgerea apelor 

pluviale. 

Realizarea obiectivului de investitii “Modernizarea și reabilitarea străzii Calea 

București din Municipiul Târgoviște” consta in modernizarea drumului, modernizarea 

trotuarelor, lucrari de canalizatie, lucrari de sens giratoriu, lucrari de pasarela pietonala, 

montarea unor cosuri de gunoi stradale si executia marcajelor rutiere. 

Obiectivul de investitii se află în proprietatea și administrarea UAT Târgoviște, terenul 

aparţinand domeniului public al Municipiului Târgovişte conform Carții Funciare nr. 84703.   

Finantarea obiectivului de investiții se va realiza din surse alocate prin Programul 

Județean de Dezvoltare Locală Dambovita si bugetul local. 

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității inițierii unei Hotărâri 

de Consiliu Local pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico 

– economici si a cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii “Modernizarea și 

reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște”. 
 

     DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                     Jr. Ciprian STĂNESCU 

 



                                                                                                                             APROBAT, 
                                                                            Primarul Municipiului Targoviste 

                                                    Jr. Daniel Cristian STAN 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Pentru aprobarea proiectului, a documentatiei tehnico-economice si a cheltuielilor aferente obiectivului 

de investii 
“Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște” 

in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala Dambovita 
Subprogramul 4 -Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate, in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri judetene, drumuri comunale si alte categorii 

de drumuri de interes local situate pe raza administrativ-teritoriala a localitatilor 
 

 
1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre 
Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Stan Daniel Cristian  
                                 
2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre 
Viceprimar – Jr. Catalin Radulescu 

 
3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre 
Proiectul “Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște” este cuprins 
in lista obiectivelor de investitii ce vor fi finantate in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala 
Dambovita, Subprogramul 4 -Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si 
incadrate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri judetene, drumuri comunale si 
alte categorii de drumuri de interes local situate pe raza administrativ-teritoriala a localitatilor. 
Prin implemntarea proiectului “Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul 
Târgoviște” in cadrul programului mai sus mentionat, se urmareste asigurarea legăturii cu principalele 
căi rutiere, asigurarea legăturii cu drumul național și cele locale, accesibilizarea agenților economici, a 
zonelor turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri europene, 
facilitarea accesului locuitorilor la investiții de interes social (biserică, cimitir, stadion, școala, oficiu 
poștal), accesul către agenții economici existenți în zonă, precum si îmbunătăţirea infrastructurii fizice 
de bază în spaţiul urban. 
 
4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare. 
In cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala Dambovita, Subprogramul 4 -
Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare, ca drumuri judetene, drumuri comunale si alte categorii de drumuri de 
interes local situate pe raza administrativ-teritoriala a localitatilor, cu privire la elaborarea, Municipiul 
Targoviste a identificat o forma de finantare pentru obiectivul de investitii “Modernizarea și 
reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște” in parteneriat cu Consiliul Judetean 
Dambovita. 
Strada Calea București, propusă spre modernizare si reabilitare este într-o stare precară, stare ce 
determină neajunsuri și dificultăți în trafic și duce la creșterea gradului de poluare. 



Lipsa unei rețele de canalizație, face dificilă intervenția utilizatorilor de servicii de furnizare a rețelelor 
și creează o imagine inestetică a străzii. Partea carosabilă prezintă o serie de defecțiuni, de tipul 
denivelărilor și gropilor, fapt ce împiedică desfășurarea normală a circulației și conduce la generarea 
de praf pe timp uscat. 
Calea București este o șosea cu 2 benzi pe sens și reprezintă principala cale de acces în Municipiul 
Târgoviște dinspre București. Traficul se desfasoara intens pe parcursul întregii zile și este 
preponderent format din mașini de mare tonaj (aceasta făcând legătura cu șoseaua de centură a 
orașului), dar și din turisme. 
Sub acțiunea traficului și a factorilor climatici, suprafața străzii s-a degradat, prezentând defecțiuni 
grave (văluriri, gropi, făgașe, praf - vara), ceea ce face ca în timpul primăverii și toamna, circulația 
vehiculelor și a pietonilor să fie îngreunată. Drumul este prevăzut cu semnalizare rutieră, dar aceasta 
este degradată. 
Accesele în incintele proprietăţi particulare sunt realizate în regim propriu şi din diferite materiale şi 
prin diferite metode, incomodând traficul rutier şi scurgerea apelor pluviale. 
 
5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre 
- Ghidul solicitantului pentru asocierea/parteneriatul Judetului Dambovita prin Consiliul Judetean 

Dambovita cu Unitatile Administrativ-Teritoriale in cadrul Programului Judetea de Dezvoltare 
Locala Dambovita petru perioada 2021-2024. 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre 
a) Legea 50/1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile 
ulterioare; 
b)  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare; 
c) Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza 
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; 
d)  Legea nr. 500/2002 privind finantele publice; 
e)  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
f)  Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
g) Ghidul solicitantului pentru asocierea/parteneriatul Judetului Dambovita prin Consiliul Judetean 
Dambovita cu Unitatile Administrativ-Teritoriale in cadrul Programului Judetean de Dezvoltare 
Locala Dambovita petru perioada 2021-2024. 
 
7. Propunerea compartimentului de specialitate 
Art. 1 Aprobarea proiectului “Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul 
Târgoviște”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala, 
Subprogramul 4 -Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate, 
in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri judetene, drumuri comunale si alte 
categorii de drumuri de interes local situate pe raza administrativ-teritoriala a localitatilor. 
Art. 2 Aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici: 
(1)Valoare totala a proiectului “Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul 
Târgoviște” - 13.727.641,24 lei T.V.A. inclus; 
(2) Valoare contributie Municipiul Targoviste 7.706.666,91 lei T.V.A. inclus, astfel: 
- 6.030.494,33 lei T.V.A. inclus – reprezentand 50% din activitati/lucrari cuprinse in Devizul general 
in cadrul lucrarilor de constructii montaj, conform conditiilor Ghidului Solicitantului, 
- 1.676.172,58 lei T.V.A. inclus – reprezentand valorile cuprinse in Devizul general la Cap.3 -Cheltuieli 
pentru proiectare si asistenta tehnica, Cap. 4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj, Cap. 5.1.2. – Cheltuieli conexe organzarii de santier, Cap. 5.2 – Comisioane, cote, 
taxe, costul creditului si Cap. 5.3. – Cheltuieli diverse si neprevazute. 



Art. 3 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
“Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște”, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului 
Târgoviște. Aprobarea cheltuielilor neeligibile ce pot apărea pe durata de implementare va face 
obiectul unei Hotărâri de Consiliu Local emisă ulterior. 
Art. 4 Imputernicirea domnului Daniel-Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentat 
legal al Municipiului Târgoviște, să semneze orice document necesar a fi depus în cadrul prezentului 
proiect. 
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul 
Proiectelor, Direcția Eonomică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.  

 
8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare. 
          Modernizarea si reabilitarea strazii va conduce la dezvoltarea zonei din punct de vedere 
economic si social si va avea si un efect benefic asupra calitatii vietii locuitorilor orasului. 
Infrastructura existenta este o sursa continua de poluare a locuitorilor si a mediului, si anume a 
aerului prin ridicarea prafului la trecerea autovehiculelor, precum si o sursa de poluare fonica 
datorata zgomotului generat la trecerea autovehiculelor. 
 
9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre  

Programului Judetean de Dezvoltare Locala, Subprogramul 4 -
Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare, ca drumuri judetene, drumuri comunale si alte categorii de drumuri de 
interes local situate pe raza administrativ-teritoriala a localitatilor si bugetul local. 
 

10. Semnatura iniţiatorilor 
                 
DIRECTOR EXECUTIV 
  Jr. Ciprian STANESCU 
                                                                  
 
DIRECTOR ECONOMIC                                                                   
Ec. Dr.  Silviana MARIN                                                                     
 
 
BIROUL.CONT. JURIDIC ȘI EXEC. SILITĂ    
Jr. Adrian MOCANU/ Jr.Elena MUDAVA                                    


