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ROMÂNIA 
JUDETUL DÂMBOVITA 
MUNICIPIUL TÂRGOVISTE 

 

   
ANEXA 2 la H.C.L. nr. 98/31.03.2021 

 

 

 

TEMA DE PROIECTARE  

privind obiectivul de investitii  

,,Amenajarea lacului aferent terenului din vecinatatea Complexului 

Turistic de Natatie” 

 

 

1. Informaţii generale 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: ,,Amenajarea lacului aferent 

terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie,, 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: “U.A.T. Municipiul 

Targoviste” 

1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar): nu este cazul; 

1.4. Beneficiarul investiţiei: “U.A.T. Municipiul Targoviste” 

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: U.A.T. Municipiul Targoviste – 

Directia Managementul Proiectelor. 

 

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii 

 

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului 

şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală: construcţiei 

existente:   

         Terenul aparţine domeniului public al Municipiului Târgovişte, situat in 

vecinatatea Complexului Turistic de Natatie din Targoviste, str. Calea 

Ialomitei, nr. 9-15, fosta Baza de Agrement Crizantema, judeţul Dâmboviţa, 

avand cartea funciară nr. 86036, numărul cadastral 86036.  

2.2. Particularitati ale amplasamentelor  propuse pentru realizarea 

obiectivului de investitii: 

a) descrierea succinta a amplasamentelor propuse (localizare, suprafata 

terenului, dimensiuni in plan): 

Din parcela cu nr. cadastral 86036 in suprafata de 62.561 mp, terenul 

supus interventiilor prevazut de proiectul “Reconversia si refunctionalizarea 

terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin 

crearea de facilitati pentru recreere Etapa I” este  in suprafata de 13.732 mp, 

suprafata aferenta obiectivului de investitie ,,Amenajarea lacului aferent 

Categ. 3008 cls. 1, 2, 4 
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terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie,, fiind de 46.798 

mp avand categoria de folosinta de apa statatoare (balta) HB. 

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces 

posibile: Obiectivul propus va avea acces rapid la infrastructura de transport 

rutier a Municipiului Targoviste, accesul urmand a se face prin incinta 

Complexului Turistic de Natatie si eventual prin Baza Sportiva TIP 1 ce se va 

construi, finantata prin Compania Nationala de Investitii. 

c) surse de poluare existente in zona: Municipiul Targoviste se incadreaza in 

categoria zonelor cu nivel de poluare mediu. 

d) particularitati de relief: Municipiul Targoviste este situat in Campia 

Subcolinara a Targovistei, parte a Campiei Piemontane inalte a Ialomitei (200-

300 m altitudine), la zona de contact dintre Subcarpati si Campia Romana 

propriu-zisa. Aceasta straveche asezare urbana are o altitudine maxima de 295 

m deasupra nivelului marii, cea minima fiind de 263 m, iar altitudinea medie 

absoluta este de 280 m. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a 

utilitatilor: retele electrice de inalta si medie tensiune, retele de distributie apa 

rece si canalizare, alte tipuri de retele (telefonie, iluminat public, cablu receptie 

TV), retele de gaze naturale se afla in apropierea obiectivului de investitii 

deservind la acest moment Complexul Turistic de Natatie. 

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita 

relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate: se vor respecta 

documentatiile tehnico-economice ce urmeaza a fi intocmite in cadrul 

contractului de proiectare. 

g) posibile obligatii de servitute: nu este cazul. 

h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul 

constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se 

vor face lucrari de interventii, dupa caz: nu este cazul. 

i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de 

urbanism aprobate – plan urbanistic general/ plan urbanistic zonal si 

regulamentul local de urbanism aferent: nu este cazul. 

j) existenta de monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe 

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor 

specifice in cazul existentei unor zone protejate: nu este cazul. 

 

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de 

vedere tehnic şi funcţional: 

a) destinatie si functiuni: Investitia are ca scop principal amenajarea 

lacului aferent terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie prin 

urmatoarele interventii minimale: 

- se va realiza curatarea mecanica a apei de deseuri si vegetatie; 

- se vor specifica solutii de tratament cu substante ecologice. Acest 

tratament se va stabili numai in urma realizarii analizelor de laborator asupra 

apei din lac; 

- se va expertiza si se va intervenii asupra taluzului betonat, acolo unde 

expertiza o va cere; 
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- se va indica un tratament de lunga durata pentru pastrarea apei din lac 

in conditii optime de culoare si miros. 

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate: 

Date tehnice: 

Crearea posibilitatii de a promova obiectivul nominalizat mai sus, prin 

parcurgerea etapelor premergatoare realizarii efective (intocmire documentatii 

tehnico-economice, aprobare indicatori tehnico-economici, incheiere contract 

de executie lucrari) si prin redarea tuturor facilitatilor ce vor rezulta pe 

suprafata de 46.798 mp catre cetatenii Municipiului Targoviste. 

In Municipiul Targoviste se doreste a se realiza dezvoltarea serviciilor de 

bază pentru populaţia din Municipiul Târgovişte prin asigurarea unor condiţii 

optime de petrecere a timpului liber şi de recreere, contribuind la creşterea 

gradului de civilizaţie şi la înfrumuseţarea oraşului, în vederea apropierii de 

standardele europene, cu directe implicaţii benefice în asigurarea unui climat 

sănătos de convieţuire în cadrul comunităţii locale şi cu un impact pozitiv 

asupra creşterii gradului de socializare a locuitorilor din cadrul oraşului. 

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea 

acestuia: 

Achiziția serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție 

publică, cu modificările si completările ulterioare. 

In elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va respecta de catre 

prestatorul de servicii cel putin legislatia de mai jos: 

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

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

republicata; 

c) Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru şantierele temporare sau mobile; 

d) Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice; 

e) Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de 

verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor 

şi a construcţiilor;  

f) Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitatilor; 

g) Legea nr. 313/2009 pentru modificarea si completarea legii nr. 24/2007 privind 

reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane; 

h) Normative tehnice şi STAS-uri incidente. 
 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL GENERAL 

              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

              prof. Monica Cezarina Ilie                           jr. Chiru - Cătălin Cristea 
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