AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea HCL nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unităţii
administrativ-teritoriale Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al
Municipiului Târgovişte, cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, pentru realizarea în comun a investiţiei „Modernizarea şi
reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” - lotul 1
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a
lunii aprilie 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13413/16.04.2021, 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. 13414/16.04.2021, 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 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile HCL nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unităţii
administrativ-teritoriale Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al
Municipiului Târgovişte, cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, pentru realizarea în comun a investiţiei „Modernizarea şi
reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” - lotul 1, cu
modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile HCJD nr. ___/16.04.2021 pentru modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 233/16.10.2019 privind
asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu
Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște,
pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și reabilitarea drumului
de centură al Municipiului Târgoviște – lotul 1” şi aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici ai obiectivului;
▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgoviște;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019;
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,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă modificarea art. 3 al HCL nr. 360/26.09.2019, după cum
urmează:
„Se aprobă finanţarea obiectivului „Modernizarea şi reabilitarea drumului
de centură al Municipiului Târgovişte” - lotul 1, în următoarele cote:
1. U.A.T. Municipiul Târgovişte - 20.830.891,23 lei (cu TVA) din valoarea
totala de constructii montaj (C+M) a obiectivului;
2. Consiliul Judeţean Dâmboviţa – 12.999.220,39 lei (cu TVA) din valoarea
totala de constructii montaj (C+M) a obiectivului”.
Art. 2 Se modifică anexa 1 a HCL nr. 360/26.09.2019, conform anexei 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se modifică anexa 2 a HCL nr. 360/26.09.2019, conform anexei 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte sau înlocuitorul
de drept al acestuia, să semneze actul adițional nr. 3 la contractul de asociere
nr. 277/36533/24.10.2019 pentru realizarea obiectivului „Modernizarea şi
reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” - lotul 1,
cuprins în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția
Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului
Târgoviște.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
Red. D.I.
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Nr. ___________/_______________
Aprob,
Primarul Municipiului Targoviste
Jr. Daniel Cristian Stan
REFERAT DE APROBARE

Prin Contractul de asociere nr. 277/36533/24.10.2019 Municipiul Targoviste, prin
Consiliul Local al Municipiului Targoviste, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean
Dambovita s-au asociat în vederea realizării lucrărilor de execuţie la obiectivul de interes local
/judeţean “Modernizarea si Reabilitarea Drumului de Centura al Municipiului Targoviste” – Lotul
1.
Valoarea Acordului contractual nr. 36410/24.10.2019 incheiat cu Asocierea CHIRULLI
ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE SI OPERES S.R.L. ramane de 33.830.111,62 lei (cu TVA),
iar valoarea lucrarilor executate la acest moment este de 24.768.736,33 lei conform ultimului
Certificat de Plata nr. 6 aprobat de Supervizor si de Municipiul Targoviste, ramanand un rest de
executat de 9.061.375,29 lei (cu TVA).
In vederea asigurarii finantarii si continuarii lucrarilor la acest obiectiv de investitii, a
evitarii degradarii continue a lucrarilor si a eliminarii disconfortului cauzat cetatenilor si celor care
tranziteaza centura Municipiului Targoviste, este oportun si necesar a fi finalizata in comun
investitia ”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE” pentru Lotul 1 - tronsonul format de strazile Petru Cercel
si Laminorului, respectiv intre km 0+000 (de la Calea Bucuresti) si km 5+238 (pana la Calea
Campulung), de catre Judetul Dambovita, in calitate de proprietar, si UAT Municipiul Targoviste,
in calitate de administrator.
Prin adresa nr. 10492/25.03.2021 Municipiul Targoviste a solicitat partenerului sau
Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita suplimentarea cotei sale de
contributie cu suma de 9.061.375,29 lei, prin incheiarea unui nou act aditional la Contractul
de asociere nr. 277/36533/24.10.2019.
Prin adresa de raspuns nr. …………. inregistrata la Municipiul Targoviste sub nr.
……………. Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita ne informeaza ca are
disponibilitate bugetara pentru suplimentarea contributiei sale de la 3.999.417,63 lei (inclusiv
T.V.A.) la 12.999.220,39 lei reprezentand o cota de cofinantare de 38,425% din valoarea totală a
contractului de asociere.
Astfel prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii initierii unei hotarari de
consiliu local pentru modificarea H.C.L. nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unitatii
administrativ-teritoriale Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al Municipiului Targoviste,
cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea in comun a investitiei
”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI
TÂRGOVIȘTE” Lotul 1 in sensul modificarii cotelor de cofinantare prin suplimentarea cotei
de contributie a Consiliul Judetean Dambovita de la 3.999.417,63 lei (inclusiv T.V.A.) la
12.999.220,39 lei reprezentand o cota de cofinantare de 38,425% din valoarea totală a
contractului de asociere si reducerea in mod corespunzator a cotei de cofinantare a
Municipiului Targoviste.
Director Executiv Adjunct
Jr. Ciprian STANESCU

DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Nr. ................/.......................

Aprobat,
Jr. Stan Daniel Cristian
Primar

RAPORT DE SPECIALITATE
Pentru modificarea H.C.L. nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unitatii
administrativ-teritoriale Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al Municipiului
Targoviste, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea in
comun a investitiei ”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE
CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE” Lotul 1
1.

Iniţiatorul proiectului de hotărâre
Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Stan Daniel Cristian

2.

Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre
Viceprimar – Radulescu Catalin

Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre
Prin Contractul de asociere nr. 277/36533/24.10.2019 Municipiul Targoviste, prin
Consiliul Local al Municipiului Targoviste, cu Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean
Dambovita s-au asociat în vederea realizării lucrărilor de execuţie la obiectivul de interes local
/judeţean “Modernizarea si Reabilitarea Drumului de Centura al Municipiului Targoviste” – Lotul
1.
Valoarea Acordului contractual nr. 36410/24.10.2019 incheiat cu Asocierea CHIRULLI
ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE SI OPERES S.R.L. ramane de 33.830.111,62 lei (cu TVA),
iar valoarea lucrarilor executate la acest moment este de 24.768.736,33 lei conform ultimului
Certificat de Plata nr. 6 aprobat de Supervizor si de Municipiul Targoviste, ramanand un rest de
executat de 9.061.375,29 lei (cu TVA).
3.

Oportunitatea si necesitatea iniţierii proiectului de hotarare.
In vederea asigurarii finantarii si continuarii lucrarilor la acest obiectiv de investitii, a
evitarii degradarii continue a lucrarilor si a eliminarii disconfortului cauzat cetatenilor si celor care
tranziteaza centura Municipiului Targoviste, este oportun si necesar a fi finalizata in comun
investitia ”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE” pentru Lotul 1 - tronsonul format de strazile Petru Cercel
si Laminorului, respectiv intre km 0+000 (de la Calea Bucuresti) si km 5+238 (pana la Calea
Campulung), de catre Judetul Dambovita, in calitate de proprietar, si UAT Municipiul Targoviste,
in calitate de administrator.
Prin adresa nr. 10492/25.03.2021 Municipiul Targoviste a solicitat partenerului sau
Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita suplimentarea cotei sale de
contributie cu suma de 9.061.375,29 lei, prin incheiarea unui nou act aditional la Contractul
de asociere nr. 277/36533/24.10.2019.
Prin H.C.J. nr. ............................/05.04.2021, Consiliul Judetean Dambovita a aprobat
suplimentarea contributiei sale de la 3.999.417,63 lei (inclusiv T.V.A.) la 12.999.220,39 lei
reprezentand o cota de cofinantare de 38,425% din valoarea totală a contractului de asociere.
4.

5.
Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre
❖
Proiectul de Hotarare a Consiliului Judetean privind asocierea Judetului
Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, cu municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al
Municipiului Targoviste, pentru realizarea in comun a investitiei ”Modernizarea și reabilitarea

drumului de centură al Municipiului Târgoviște - Lotul 1” si aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici ai obiectivului;
6.

Baza legală a proiectului de hotărâre
OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

7.
Propunerea compartimentului de specialitate
1. Se aprobă finanţarea obiectivului „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al
Municipiului Târgovişte” - lotul 1, în următoarele cote:
1. U.A.T. Municipiul Târgovişte - 20.830.891,23 lei (cu TVA) din valoarea totala
de constructii montaj (C+M) a obiectivului;
2. Consiliul Judeţean Dâmboviţa - 12.999.220,39 lei (cu TVA) din valoarea totala
de constructii montaj (C+M) a obiectivului.
2. Se modifică anexa 1 a HCL nr. 360/26.09.2019, conform anexei 1 care face parte
integrantă din prezentul raport de specialitate.
3. Se modifică anexa 2 a HCL nr. 360/26.09.2019, conform anexei 2 care face parte
integrantă din prezentul raport de specialitate.
4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte sau înlocuitorul de drept al acestuia,
să semneze actul aditional la contractul de asociere nr. 277/36533/24.10.2019 pentru realizarea
obiectivului „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” - lotul
1 ce se constituie in anexa nr. 2.
8.
Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului de
hotarare.
Prin promovarea proiectului de hotărâre se urmăreşte finalizarea obiectivului de investiţii
si degrevarea bugetului local de 12.999.220,39 lei (valoare ce include si TVA) si acordarea
municipiului a posibilitatii de a reinvesti acesta suma in promovarea altor obiective de investitii.
9.
Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre
Nu este cazul.
10.

Semnatura iniţiatorilor
VICEPRIMAR,
Jr. Radulescu Catalin

Director Executiv,
Ec. Marin Silviana

Director Executiv Adj.,
Jr. Stanescu Ciprian

Biroul Contencios Juridic
Jr. Adrian Mocanu/Jr. Elena Mudava
Intocmit,
Cons. Pripu raluca

