
             AVIZAT DE LEGALITATE, 

             SECRETARUL GENERAL  

    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                 jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

   privind încetarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea proiectului 

„MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA 

 DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE” 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii  

decembrie 2021, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 46141/9.12.2021 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. 46142/9.12.2021, 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

▪ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 242/13.07.2018 privind aprobarea proiectului 

„MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE  CENTURĂ AL 

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE”, a cheltuielilor legate de proiect și a 

Acordului de Parteneriat; 

▪ Acordul de parteneriat nr. 13889/22016/7134/12.07.2018;  

▪ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 135 din 13.09.2021; 

▪ Adresa nr. 28600/19.11.2021 a Consiliului Județean Dâmbovița și HCJD nr. 

393/28.10.2021 privind încetarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea 

proiectului „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE 

CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE”; 

▪ 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. f) 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 ia act de încetarea de drept a Acordului de parteneriat nr. 

13889/22016/7134/12.07.2018 încheiat între U.A.T. Județul Dâmbovița, prin 

Consiliul Județean Dâmbovița, U.A.T. Municipiul Târgoviște și U.A.T. Comuna 

Răzvad. 

Art. 2 Direcția Economică – Compartimentul Evidență Patrimoniu Public și 

Privat va întreprinde demersurile legale pentru actualizarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția 

Managementul Proiectelor, Biroul Contencios-Juridic, 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 

  10 decembrie 2021 

Direcția Managementul Proiectelor X  

Biroul Contencios Juridic X  

Direcția Economică X  

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 X  

 



DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Nr. ___________/_______________                           

                               Aprob, 

                    Primarul Municipiului Targoviste 

                                                                                                        Jr. Daniel Cristian Stan 

                                   

REFERAT DE APROBARE 

  

Obiectivul de investitii “Modernizarea si Reabilitarea Drumului de Centura al Municipiului 

Targoviste” a vizat realizarea urmatoarelor categorii principale de lucrari: 

- Reabilitarea sistemului rutier existent in lungime de 13,808 km, pe zonele in care drumul are 

4 benzi de circulatie si latirea zonelor de lucru cu 2 benzi de circulatie la 4 benzi acolo unde este posibil, 

pe urmatoarele tronsoane: str. Petru Cercel, str. Laminorului, Calea Campulung, Bulevardul Eroilor, 

Aleea Sinaia, Aleea Manastirea Dealu, str. Magrini, str. Caramidari (comuna Razvad) – ramura Valea 

Voievozilor, str. Calea Ialomitei (str. Canalului); 

- Reabilitarea Pasajului superior Petru Cercel; 

- Modernizarea-Dublarea podului rutier peste Raul Ialomita la Teis, prin executarea unui nou 

pod, in aval de cel existent pentru doua benzi de circulatie si extinderea la 4 benzi de circulatie a 

portiunii de drum cuprinse intre acest pod si pasajul DN 71; 

- Reabilitarea Pasajului superior DN 71 in zona Targoviste Nord; 

- Reabilitarea Podului Rutier peste Raul Ialomita la Valea Voievozilor; 

- Reabilitarea unei retele de canalizare pluviala si unitara; 

- Reabilitarea trotuarelor pe tot traseul inelului de centura si executia unor trotuare noi; 

- Reabilitarea sensurilor giratorii si a drumurilor laterale. 

Principalii indicatori tehnici rezultati in urma implementarii obiectivului de investitii sunt: 

- Lungimea partii carosabile reabilitate/modernizate: 13,808 km + 1,65 km drum = 15,458 km; 

- Suprafata partii carosabile reabilitate/modernizate: 220.000 mp; 

- Lungime parapet directional pe drum: 3.391 ml; 

- Lungime parapet directional pe fundatie continua: 1.071; 

- Poduri/pasaje modernizate si reabilitate: 5 buc (Pasajul peste CF la C.O.S. fir stanga; Pasajul 

peste CF la C.O.S. fir dreapta; Podul peste Raul Ialomita la Teis; Pasajul peste CF la Aninoasa; 

Podul peste Raul Ialomita la Valea Voievozilor); 

- Lungime poduri/pasaje modernizate si reabilitate: 1.056 ml; 

- Poduri/pasaje nou construite: 2 buc (Podul peste Raul Ialomita la Teis; Podul peste Canalul 

Istoric la Mihai Bravu); 

- Lungime poduri/pasaje nou construite: 310 ml; 

- Lungime parapet directional pe pod: 2.184 ml; 

- Lungime parapet pietonal pe pod: 1.922 ml; 

- Lungime paravat protectie CF: 292 ml; 

- Statii de pompare: 4 buc – SPUN 1 Petru Cercel; SPUN 3 Valea Voievozilor; SPP Calea 

Ialomitei; CM71 Calea Ialomitei; 

- Aparare de mal din gabioane: 156 ml. 
 

In baza H.C.L. nr. 241/13.07.2018 a fost incheiat Acordul de parteneriat nr. 

13889/22016/7134/12.07.2018 între U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean 

Dâmbovița - lider de proiect (partener 1), U.A.T. Municipiul Târgoviște (partener 2) și U.A.T. 

Comuna Răzvad (partener 3) în vederea implementării în comun a proiectului, scop in care a fost 



depusa o cerere de finantare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 

6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Obiectiv specific: Creşterea gradului de 

accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea 

drumurilor judeţene, apel de proiecte: POR/371/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 

rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor 

județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea 

rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, precum și pe perioada de durabilitate și de 

valabilitate a contractului de finanțare. 

In baza H.C.L. nr. 242/13.07.2018 a fost aprobat Acordul de parteneriat nr. 

13889/22016/7134/12.07.2018 încheiat între U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean 

Dâmbovița - lider de proiect (partener 1), U.A.T. Municipiul Târgoviște (partener 2) și U.A.T. 

Comuna Răzvad (partener 3) în vederea implementării în comun a proiectului. 
 Lucrarile au fost finalizare, in data de 13 septembrie 2021 fiind incheiat in acest sens Procesul 

verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 135.  

Prin adresa nr. 28600/19.11.2021, inregistrata la Municipiul Targoviste sub nr. 

44647/24.11.2021, Consiliul Judetean Dambovita, in calitate de lider de proiect, ne-a informat ca in 

baza art. 12 (1) din Acordul de parteneriat mai sus amintit a luat act de incetarea de drept a acestuia, 

adoptand in acest sens Hotararea Consiliului Judetean nr. 393/28.10.2021, urmand ca directiile de 

specialitate din cadrul Consiliului Judetean Dambovita si al Primariei Municipiului Targoviste sa 

initieze si sa definitiveze actiunile si formalitatile necesare actualizarii domeniului public judetean si 

local. 

 Astfel prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii initierii unei hotarari de 

consiliu local prin care sa se ia act de incetarea Acordului de parteneriat nr. 13889/22016/7134/12.07.2018 

încheiat între U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, U.A.T. Municipiul Târgoviște 

și U.A.T. Comuna Răzvad si prin care sa se dispuna ca Directiile de specialitate din cadrul Primariei 

Municipiului Targoviste sa intreprinda demersurile legale pentru actualizarea inventarului bunurilor 

care apartin domeniului public al municipiului. 

 

 

 

Director Executiv 

Jr. Stanescu Ciprian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR              

Nr. ................/.......................        Aprobat, 

                          Jr. Stan Daniel Cristian 

           Primar 

         

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind încetarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea proiectului 

”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI 

TÂRGOVIȘTE” 

  

 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre 

Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Stan Daniel Cristian  

                                 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre 

Viceprimar – Radulescu Catalin 

 

3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre 

Obiectivul de investitii “Modernizarea si Reabilitarea Drumului de Centura al Municipiului 

Targoviste” a vizat realizarea urmatoarelor categorii principale de lucrari: 

- Reabilitarea sistemului rutier existent in lungime de 13,808 km, pe zonele in care drumul are 

4 benzi de circulatie si latirea zonelor de lucru cu 2 benzi de circulatie la 4 benzi acolo unde este posibil, 

pe urmatoarele tronsoane: str. Petru Cercel, str. Laminorului, Calea Campulung, Bulevardul Eroilor, 

Aleea Sinaia, Aleea Manastirea Dealu, str. Magrini, str. Caramidari (comuna Razvad) – ramura Valea 

Voievozilor, str. Calea Ialomitei (str. Canalului); 

- Reabilitarea Pasajului superior Petru Cercel; 

- Modernizarea-Dublarea podului rutier peste Raul Ialomita la Teis, prin executarea unui nou 

pod, in aval de cel existent pentru doua benzi de circulatie si extinderea la 4 benzi de circulatie a 

portiunii de drum cuprinse intre acest pod si pasajul DN 71; 

- Reabilitarea Pasajului superior DN 71 in zona Targoviste Nord; 

- Reabilitarea Podului Rutier peste Raul Ialomita la Valea Voievozilor; 

- Reabilitarea unei retele de canalizare pluviala si unitara; 

- Reabilitarea trotuarelor pe tot traseul inelului de centura si executia unor trotuare noi; 

- Reabilitarea sensurilor giratorii si a drumurilor laterale. 

  

Principalii indicatori tehnici rezultati in urma implementarii obiectivului de investitii sunt: 

- Lungimea partii carosabile reabilitate/modernizate: 13,808 km + 1,65 km drum = 15,458 km; 

- Suprafata partii carosabile reabilitate/modernizate: 220.000 mp; 

- Lungime parapet directional pe drum: 3.391 ml; 

- Lungime parapet directional pe fundatie continua: 1.071; 

- Poduri/pasaje modernizate si reabilitate: 5 buc (Pasajul peste CF la C.O.S. fir stanga; Pasajul 

peste CF la C.O.S. fir dreapta; Podul peste Raul Ialomita la Teis; Pasajul peste CF la Aninoasa; 

Podul peste Raul Ialomita la Valea Voievozilor); 

- Lungime poduri/pasaje modernizate si reabilitate: 1.056 ml; 

- Poduri/pasaje nou construite: 2 buc (Podul peste Raul Ialomita la Teis; Podul peste Canalul 

Istoric la Mihai Bravu); 

- Lungime poduri/pasaje nou construite: 310 ml; 



- Lungime parapet directional pe pod: 2.184 ml; 

- Lungime parapet pietonal pe pod: 1.922 ml; 

- Lungime paravat protectie CF: 292 ml; 

- Statii de pompare: 4 buc – SPUN 1 Petru Cercel; SPUN 3 Valea Voievozilor; SPP Calea 

Ialomitei; CM71 Calea Ialomitei; 

- Aparare de mal din gabioane: 156 ml. 
   

4. Oportunitatea si necesitatea iniţierii proiectului de hotarare. 

In baza H.C.L. nr. 24213.07.2018 a fost incheiat Acordul de parteneriat nr. 

13889/22016/7134/12.07.2018 între U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean 

Dâmbovița - lider de proiect (partener 1), U.A.T. Municipiul Târgoviște (partener 2) și U.A.T. 

Comuna Răzvad (partener 3) în vederea implementării în comun a proiectului, scop in care a fost 
depusa o cerere de finantare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale, Obiectiv specific: Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane 

situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene, apel de proiecte: 

POR/371/6/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea 

rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene/1/Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 

rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, precum 

și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare. 

In baza H.C.L. nr. 242/13.07.2018 a fost aprobat Acordul de parteneriat nr. 

13889/22016/7134/12.07.2018 încheiat între U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean 

Dâmbovița - lider de proiect (partener 1), U.A.T. Municipiul Târgoviște (partener 2) și U.A.T. 

Comuna Răzvad (partener 3) în vederea implementării în comun a proiectului. 
 Lucrarile au fost finalizare, in data de 13 septembrie 2021 fiind incheiat in acest sens Procesul 

verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 135.  

Prin adresa nr. 28600/19.11.2021, inregistrata la Municipiul Targoviste sub nr. 

44647/24.11.2021, Consiliul Judetean Dambovita, in calitate de lider de proiect, ne-a informat ca in 

baza art. 12 (1) din Acordul de parteneriat mai sus amintit a luat act de incetarea de drept a acestuia, 

adoptand in acest sens Hotararea Consiliului Judetean nr. 393/28.10.2021, urmand ca directiile de 

specialitate din cadrul Consiliului Judetean Dambovita si al Primariei Municipiului Targoviste sa 

initieze si sa definitiveze actiunile si formalitatile necesare actualizarii domeniului public judetean si 

local. 
 

5. Baza legală a proiectului de hotărâre 

❖ Legea nr. 53/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

❖ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

❖ O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
 

6. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre  
❖ H.C.L. nr. 242/13.07.2018; 

❖ Acordul de parteneriat nr. 13889/22016/7134/12.07.2018; 

❖ Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 135 din 13.09.2021; 

❖ Adresa nr. 28600/19.11.2021 a Consiliului Judetean Dambovita. 
 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate 



Adoptarea unei hotarari prin care sa se ia act de incetarea Acordului de parteneriat nr. 

13889/22016/7134/12.07.2018 încheiat între U.A.T. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean 

Dâmbovița, U.A.T. Municipiul Târgoviște și U.A.T. Comuna Răzvad si prin care sa se dispuna ca Directiile 

de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Targoviste sa intreprinda demersurile legale pentru 

actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului. 
  

8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de hotarare. 

Prin promovarea proiectului de hotărâre se urmăreşte restabilirea situatiei juridice initiale a 

imobilelor ce au facut obiectul obiectivului de investitii prin initierea si definitivarea actiunilor si 

formalitatilor necesare actualizarii domeniului public judetean si local. 
 

9. Semnatura iniţiatorilor 

 

VICEPRIMAR,       Director Executiv, 

Jr. Radulescu Catalin       Ec. Marin Silviana 

 

 

Director Executiv,                  

Jr. Stanescu Ciprian         

 

 

Biroul Contencios Juridic 

Jr. Adrian Mocanu/Jr. Elena Mudava 
 

 

 

 


