
       AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                     SECRETARUL GENERAL AL  

                                              MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea   
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L. nr. 123/06.04.2021 referitoare la aprobarea valorii 

investițiilor aferente U.A.T. Municipiul Târgoviste  și participarea U.A.T. 

Municipiul Târgoviste la cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Damboviţa, în perioada 2014 – 

2020” 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedința ordinară a lunii decembri, 

având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 46343/10.12.2021, 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. 46344/10.12.2021, 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 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; 

▪  Prevederile Legii nr. 241/2006 (republicată) privind serviciul de alimentare cu apă 

și de canalizare; 

▪  Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale; 

▪  Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman; 

▪  Adresa Companiei de Apă nr. 30916/03.11.2021 înregistrată la Primăria 

Municipiului Târgoviște cu nr. 41835/08.12.2021 

▪  Prevederile H.C.L. nr. 123/06.04.2021 privind aprobarea valorii investițiilor aferente 

U.A.T. Municipiul Târgoviste  și participarea U.A.T. Municipiul Târgoviste la 

cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Damboviţa, în perioada 2014 – 2020” 

▪  Avizul 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. d) 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 modificarea H.C.L. nr. 123/06.04.2021 privind aprobarea valorii 

investițiilor aferente U.A.T. Municipiul Târgoviste  și participarea U.A.T. Municipiul 

Târgoviste la cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată în județul Damboviţa, în perioada 2014 – 2020”, după cum urmează: 

„Art.1 Se aprobă valoarea investițiilor aferente U.A.T. Municipiul Târgovişte în 

sumă totală de 99.474.043 lei fără TVA, în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmboviţa, în perioada 2014 – 2020”. 

Art. 2. Se aprobă participarea U.A.T. Municipiul Târgoviste la cofinanțarea 

“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmboviţa, în perioada 2014 – 2020” cu suma totală de 1.870.112 lei fara TVA, 

reprezentând contribuția proprie de 2%, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre”. 

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

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

Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru 

comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte. 

 

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 

  10 decembrie 2021 

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 X  

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  

 

 



                                                                               APROBAT, 

                                                                               PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                                                                                        Jr. Daniel Cristian STAN                          

 

 

REFERAT   

 

  

Prin Tratatul de Aderare, România și-a asumat obligația, ca până în decembrie 2018, să 

asigure alimentarea cu apă potabilă de calitate, conform cu cerințele Directivei 98/83/CE, în 

localități cu peste 50 locuitori, precum și colectarea și epurarea adecvată a apelor uzate, conform 

cu Directiva 91/271/CEE, în aglomerări cu peste 2.000 de locuitori echivalenți. 

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), a fost elaborat pentru a răspunde 

nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord 

cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia 

POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional 

pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile 

prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă 

energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport 

prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. 

Prin   adresa   Companiei   de   Apă   Târgoviște    Dâmbovița  S.A.  nr. 30916/03.11.2021, 

înregistrată la Primaria Târgovişte cu nr. 41835/08.12.2021 am fost informați asupra necesitatii 

modificarii H.C.L. nr. 123/06.04.2021  privind aprobarea din valoarea totala a ,,Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmboviţa, în perioada 2014 

– 2020”, valoarea investițiilor aferente Municipiului Târgovişte în sumă totală de 99.474.043 lei 

fara TVA şi aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Târgovişte la cofinanțarea 

„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Damboviţa, în 

perioada 2014 – 2020”. 

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunităţii iniţierii unei Hotărâri 

de Consiliu Local pentru modificarea H.C.L. nr. 123/06.04.2021  privind aprobarea valorii 

investițiilor aferente U.A.T. Municipiul Târgoviste și participarea U.A.T. Municipiul Târgoviste 

la cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Damboviţa, în perioada 2014 – 2020”. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV D.M.P., 

Jr. Ciprian STANESCU 
 

 

 

 

 



                                        APROBAT, 

                                                                            PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                                                                                        Jr. Daniel Cristian STAN                          

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 123/06.04.2021  privind aprobarea valorii investițiilor  

aferente U.A.T. Municipiul Târgoviste  și participarea U.A.T. Municipiul Târgoviste la 

cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Damboviţa,  în perioada 2014 – 2020” 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre – PRIMARUL MUNICIPIUL TARGOVISTE        

Jr. Daniel Cristian STAN 

2.  Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre 

                Viceprimar Jr. Cătălin RĂDULESCU 

3.  Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre 

Prin Tratatul de Aderare, România și-a asumat obligația, ca până în decembrie 2018, să 

asigure alimentarea cu apă potabilă de calitate, conform cu cerințele Directivei 98/83/CE, în 

localități cu peste 50 locuitori, precum și colectarea și epurarea adecvată a apelor uzate, conform 

cu Directiva 91/271/CEE, în aglomerări cu peste 2.000 de locuitori echivalenți. 

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), a fost elaborat pentru a răspunde 

nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord 

cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia 

POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional 

pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile 

prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă 

energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport 

prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. 

4.   Oportunitatea iniţierii proiectului de hotârare 

Prin adresa Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. nr. 30916/03.11.2021, 

înregistrată la Primaria Târgovişte cu nr. 41835/08.12.2021 am fost informați asupra necesității 

modificarii H.C.L. nr. 123/06.04.2021  privind  aprobarea din valoarea totala a ,,Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmboviţa, în perioada 2014 

– 2020”, valoarea investițiilor aferente Municipiului Târgovişte în sumă totală de 99.474.043 lei 

fara TVA şi aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Târgovişte la cofinanțarea 

„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Damboviţa, în 

perioada 2014 – 2020” cu suma de 1.870.112 lei fara TVA. 

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivului Axei 

Prioritare 3 Obiectiv specific 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate 

urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei. 

Proiectul propune investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Dâmbovița, prin creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane și a gradului de 

asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației în 57 de unități administrativ teritoriale membre 

ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița, din aria de operare a S.C. Compania 

de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. 

 



5. Propunerea compartimentului de specialitate 

Art.1. Aprobarea modificarii H.C.L. nr. 123/06.04.2021 din valoarea totală a 

“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmboviţa, 

în perioada 2014 – 2020” a valorii investițiilor aferente U.A.T. Municipiul Târgovişte în sumă 

totală de 99.474.043 lei fara TVA. 

Art.2. Aprobarea modificarii H.C.L. nr. 123/06.04.2021  a participarii U.A.T. 

Municipiul Târgoviste la cofinanțarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Dâmboviţa, în perioada 2014 – 2020” cu suma totală de 1.870.112 

lei fara TVA, reprezentând contribuția proprie de 2%, conform Anexei.    

6. Documente care stau la baza iniţierii proiectului de hotărâre. 

✓ H.C.L. nr. 123/06.04.2021;  

✓ Adresa Companiei  de Apă  Târgoviște - Dâmbovița S.A.  nr. 30916/03.11.2021, 

înregistrată la Primaria Târgovişte cu nr. 41835/08.12.2021; 

✓ Structura de finanţare a proiectului de investiţii. 

7. Baza legală a proiectului de hotărâre 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

• Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 

• Legea nr. 241/2006 (*republicată*) privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare; 

• Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

• Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale; 

• Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman. 

8. Efectele tehnice, juridice, economice şi sociale ale promovării proiectului de hotărâre 

Scopul acestei investiţii îl constituie creşterea randamentului de funcţionare a sistemului 

de alimentare cu apă și canalizare, reducerea cheltuielilor operaţionale respectiv creşterea calităţii 

serviciului de furnizare a apei consumatorilor abonaţi. 

9. Surse de finantare ale proiectului de hotarare. 

➢ Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. 

➢ Buget local. 

10. Semnatura iniţiatorilor 

VICEPRIMAR, 

Jr. Catalin RĂDULESCU 

 

DIRECTOR ECONOMIC, 

Ec. Dr. Silviana Ecaterina MARIN 

 

DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

DIRECTOR EXECUTIV D.M.P. 

Jr. Ciprian STĂNESCU 

 

BIROUL CONTENCIOS JURIDIC 

Jr. Adrian MOCANU /Jr.Elena MUDAVA 

 

Intocmit, 

Cons. Cirstian Mirela 


