
CERERE DE FINANŢARE 
Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" 

 
   

    
 1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

 
U.A.T.:  
MUNICIPIUL 
TARGOVISTE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

 

Număr/data înregistrare: 
(Se completează numărul 
de către U.A.T.)  

(Se completează numărul de înregistrare de la registratura Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei.) 

 2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 Beneficiar (U.A.T./A.D.I.): MUNICIPIUL TARGOVISTE 

 

Denumirea obiectivului 
de investiţii: 

MODERNIZAREA SI REABILITAREA RETELEI STRADALE DIN MUNICIPIUL 
TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA: STR. 9 MAI, ALEEA VIRGIL DRAGHICEANU, 
ALEEA GRIVITA, STR. GABRIEL POPESCU, STR. BOERESCU ZAHARIA, CALEA 
DOMNEASCA, BULEVARDUL INDEPENDENTEI SI BULEVARDUL LIBERTATII 

 Tip proiect: - proiect cu o singură categorie de investiţie;  

 
 
Categoria de investiţie: 

  
drumurile publice (reabilitare/modernizare);  

 Tip investiţie: - obiectiv de investiţii nou;  

 

Amplasament: MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA: STR. 9 MAI, ALEEA VIRGIL 
DRAGHICEANU, ALEEA GRIVITA, STR. GABRIEL POPESCU, STR. BOERESCU 
ZAHARIA, CALEA DOMNEASCA, BULEVARDUL INDEPENDENTEI SI BULEVARDUL 
LIBERTATII 

 
Durata de implementare 
a obiectivului de investiţii 
(luni): 

(perioada exprimată în luni cuprinsă între data aprobării notei 
conceptuale şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei finale) 
36 LUNI 

 

Hotărârea consiliului 
local/judeţean de 
aprobare/ Hotărârea 
A.D.I. 

(număr/dată) 
. . . . . . . . . . .  

 
Valoarea totală a 
obiectivului de investiţii: 

(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) 
27.805.224,11 

 
Valoarea solicitată de la 
bugetul de stat: 

(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) 
27.448.770,68 

 
Valoarea finanţată de la 
bugetul local: 

(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) 
356.453,43 

 
Valoare calculată 
conform standardului de 
cost 

(Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) 
8.663.720,83 

 
Cost unitar aferent 
investiţiei (calculat) 

(Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) 
1.241.131,84/km  

 3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

    



 

c) Pentru drumurile publice: 
- tip drum: drumuri publice din interiorul localităţilor;  
- clasă tehnică: Clasă tehnică IV 
- lungime drum: 6.980,5 metri; 
- lucrări de consolidare: da; 
- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăţi: nu; 
- trotuare: da; 
- locurile de parcare, oprire şi staţionare: da; 
- număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0 ; 
- bretele de acces, noduri rutiere: nu; 
- alte lucrări de artă: nu.  

 4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

 Adresa poştală a solicitantului (Se va completa adresa poştală a sediului principal.) 

 Strada:REVOLUTIEI Număr:1-3 Cod poştal: 130011 

 Localitatea:TARGOVISTE Judeţul:DAMBOVITA 

 Reprezentantul legal al solicitantului: 

 Nume şi prenume: STAN DANIEL CRISTIAN 

 Funcţie:PRIMAR 

 Număr de telefon fix:0245611222 

 Număr de telefon mobil:0746166610 

 Adresă poştă electronică (obligatoriu):primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro 

 Persoana de contact: 

 Nume şi prenume:OPROIU ALEXANDRU 

 Funcţie:CONSILIER 

 Număr de telefon:0728061303 

 Adresă poştă electronică:allexandru_oproiu@yahoo.com 

 
    Subsemnatul, STAN DANIEL CRISTIAN, având funcţia de PRIMAR, în calitate de reprezentant legal al 

U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE, judeţul DAMBOVITA, confirm că obiectivul de investiţii pentru care 
solicit finanţare nu este inclus la finanţare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în 
perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naţionale sau comunitare, inclusiv din contracte 
de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale,  confirm că 
respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", confirm că informaţiile incluse în această cerere şi 
detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte.   
    De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cunoştinţă de niciun motiv pentru care proiectul ar 
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

 
   

 
Primar 

STAN DANIEL CRISTIAN  

 

act:8812525%20411349702

