
              

AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

      jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 referitoare la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului 

„Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din 

Târgovişte” 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedința ordinară a 

lunii iulie 2020, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25976/24.07.2020 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. 25977/24.07.2020, 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. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, 

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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;  

▪  Prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României; 

▪ Prevederile Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României; 

▪ Prevederile H.G. nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la 

nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextul 

situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS- CoV-2; 

▪ Prevederile H.G. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

▪ Prevederile H.G. nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19; 



▪  Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de 

investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” 

din Targoviste” – faza DALI; 

▪ Devizul general; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 304/29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare 

stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”; 

▪  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪  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. a) 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 Articolul 1 al H.C.L. 304/29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare 

stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte” se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

”Art. 1 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și indicatorii 

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare şi 

modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”, după cum 

urmează: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, 

exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general: 

 - valoarea totală a investiției: 27.153.425,40 lei exclusiv T.V.A. la care se 

adaugă T.V.A. de 5.115.624,60 lei, însumând 32.269.050,00 lei cu T.V.A., 

respectiv 5.701.506,66 euro exclusiv T.V.A. la care se adaugă T.V.A. de 

1.074.146,87 euro, însumând 6.775.653,53 euro cu T.V.A.; 

- din care valoarea C+M este de 17.931.400,00 lei exclusiv T.V.A. la care se 

adaugă T.V.A. de 3.406.966,00 lei, însumând 21.338.366,00 lei cu T.V.A., 

respectiv 3.765.123,36 euro exclusiv T.V.A. la care se adaugă T.V.A. de 

715.373,44 euro, însumând 4.480.496,80 euro cu T.V.A. 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente 

fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții 

- și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și 

reglementarile tehnice în vigoare: 

1. Suprafața construită la sol    Ac=6672,02mp 

2. Suprafața construită desfașurată   Acd=10765,73mp 

3. Regim de înălțime    P/P+2E  

4. Număr locuri de parcare   250 locuri; 

5. Număr spectatori               8257; 

c) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în 

luni: 16 luni”. 



 

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. III Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale 

bugetului local. 

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

Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia 

Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Târgoviște. 

 

 

 

 

                                              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 

  24 iulie 2020 

Direcția Economică X  

Direcția Managementul Proiectelor 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  X  

Comisia nr. 5 X  



 

DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Nr................../.................................. 

                                                                   APROBAT, 

                                                PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

                                                     Jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Proiectul “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen 

Popescu” din Targoviste” este cuprins in lista obiectivelor de investitii ce vor fi 

finantate din bugetul local. 

Prin H.C.L. nr. 304/29.07.2019 au fost aprobati indicatorii tehnico-

economici aferenti obiectivului “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal 

“Eugen Popescu” din Targoviste” in cuprinsul careia s-a prevazut o durata 

estimata de executie a obioectivului de investitii, de 10 luni. 

In data de 26.09.2019 a fost semnat contractul de executie lucrari nr. 

32863/26.09.2019 cu S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.R.L. privind acest 

obiectivul de investitii, durata de executie fiind convenita de catre parti la 8 luni 

de la data transmiterii ordinului de incepere, respectiv 26.09.2019. 

Prin Contractul de servicii nr. 11104/01.04.2019 Municipiul Targoviste 

avea contractate servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea S.C. DAC 

PROJECT DES S.R.L., aceasta avand obligatia de a asigura asistenta tehnica pe 

durata executiei lucrarilor. 

Intrucat proiectantul s-a aflat in imposibilitatea de a asigura asistenta tehnica 

pe durata executiei lucrarilor, prin notificarea nr. 43111/13.12.2019 Municipiul 

Targoviste a notificat rezilierea contractului de servicii nr. 11104/01.04.2019 

incheiat cu S.C. DAC PROJECT DES S.R.L. si a derulat o noua procedura de 

achizitie publică pentru serviciile de proiectare (completare proiect tehnic si 

DE)  si asistenta tehnica privind obiectivul “Reabilitare si modernizare stadionul 

Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” si Asistenta tehnica din partea 

proiectantului . 

Astfel, prin Contractul de servicii nr. 1680 din 16.01.2020 Municipiul 

Targoviste a contractat servicii de proiectare (completare proiect tehnic si detalii 

de executie) si asistenta tehnica din partea societatii T.M.G.-CONPREST S.R.L., 

prestatorul avand obligatia de a completa proiectul tehnic, de a elabora detalii 

tehnice de executie si de a acorda asistenta tehnica privind obiectivul de investitii 

“Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din 

Targoviste”.  

De asemenea, din luna martie a anului curent ritmul lucrarilor a fost mult 

diminuat datorita instaurarii starii de urgenta prin Decretul nr. 195/16.03.2020 si 

a prelungirii acesteia prin Decretul nr. 240/14.04.2020 si ulterior datorita 

instaurarii starii de alerta prin H.G. nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii 

stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, 

în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 si 

prelungita succesiv prin H.G. nr. 476/16.06.2020 si H.G. nr. 553/15.07.2020, ca 

urmare a necesitatii menținerii unui răspuns amplificat la situația de urgență 



determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în cuprinsul 

documentului intitulat „Analiza factorilor de risc privind managementul situației 

de urgență generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 

14.07.2020“, întocmit la nivelul Centrului Național de Conducere și Coordonare 

a Intervenției. 

De asemenea, avand in vedere ca obiectivul de investitii “Reabilitare si 

modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” este finantat 

integral de la bugetul local trebuie sa precizam ca situatia economica generată de 

virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României a avut grave repercursiuni si asupra 

veniturilor la bugetul local al municipiului. Mai mult decat atat, alocarea bugetara 

in primele cinci luni ale anului 2020 a fost mai mica cu 40 mil. lei fata de aceeasi 

perioada de referinta a anului 2019, iar prin O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 s-a rectificat negativ bugetul local al 

Municipiului Targoviste cu suma de 227 mii lei. 

Fata de cele mentionate mai sus, respectiv: 

- imposibilitatea de a asigura asistenta tehnica pe durata executiei 

lucrarilor din partea proiectantului S.C. DAC PROJECT DES S.R.L.; 

- derularea unei proceduri de achizitie publică pentru serviciile de 

proiectare si asistenta tehnica; 

- diminuarea ritmului lucrarilor datorita instaurarii starii de urgenta prin 

Decretul nr. 195/16.03.2020 si a prelungirii acesteia prin Decretul nr. 

240/14.04.2020 si ulterior datorita instaurarii starii de alerta prin H.G. 

nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel 

național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul 

situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 si prelungita 

succesiv prin H.G. nr. 476/16.06.2020 si H.G. nr. 553/15.07.2020; 

- situatia economica generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul 

României a avut grave repercursiuni si asupra veniturilor la bugetul local 

al municipiului; 

- alocarea bugetara in primele cinci luni ale anului 2020 mai mica cu 40 

mil. lei fata de aceeasi perioada de referinta a anului 2019, precum si 

rectificarea negativa a bugetului local al Municipiului Targoviste cu 

suma de 227 mii lei ca urmare a O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ; 

se impune revizuirea si actualizarea duratei de executie a lucrarilor aferente 

obiectivului de investitii pana la data de 31.12.2020, aceasta fiind singura 

modificare din cadrul H.C.L. nr. 304/29.07.2019. 

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității initierii unei 

Hotărâri de Consiliu Local pentru modificarea H.C.L. nr. 304 din 29.07.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului 

“Reabilitare si modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Targoviste”. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ing. Ciobanu Aurel 
 



 

 DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Nr................../.................................. 

                                                                          APROBAT, 

                                                                 PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

                                                                Jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 304 din 29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenti obiectivului “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal Eugen 

Popescu din Targoviste”  

 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre 

Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Daniel Cristian STAN 

                                 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre 

Viceprimar – Jr. Catalin RADULESCU 

 

3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre 

 Investiția propusă prin proiect vizează repunerea in valoare a stadionului Municipal 

“Eugen Popescu” prin reabilitarea, reconstructia si modernizarea acestuia corespunzator 

prevederilor cuprinse in „Regulamentul UEFA privind infrastructura stadioanelor” pentru 

categoria a III-a, respectand totodata cerințele legislatiei privind siguranta spectatorilor in 

arenele sportive si concluziile cuprinse in “Expertiza tehnica a stadionului Municipal 

“Eugen Popescu” din Targoviste”.  

 Vor fi indeplinite astfel conditiile necesare in vederea obtinerii licentei pentru 

desfasurarea pe teren propriu a meciurilor de fotbal pentru proaspat promovata in liga 1 - 

echipa A.F.C. Chindia Targoviste, unul din principalii actionari ai acesteia fiind Consiliul 

Local al Municipiului Targoviste.  

 În acest context, în perspectiva asigurarii unei baze materiale pentru echipa de 

fotbal, dar si a promovării activităţilor sportive atât la nivel local, naţional şi chiar 

internaţional, Municipiul Târgovişte îşi propune să devină un pol al sportului prin 

realizarea unui teren de fotbal modern, ce va fi omologat pentru Liga 1 de fotbal, care să 

completeze şi să întregească unele dintre cele mai importante proiecte de turism şi sport 

din municipiu, respectiv “Complexul Turistic de Nataţie” si “Construire teren de fotbal cu 

gazon sintetic pentru antrenament”.  

 De asemenea, reabilitarea stadionului permite dezvoltarea unor activitati economice 

suport, valorificarea potentialului sportiv prin atragerea si antrenarea tinerilor din 

municipiu in miscarea sportiva si reprezinta un mod de  petrecere a timpului liber si 

recreere pentru spectatorii si sustinatorii echipelor participante, pentru cetatenii 

municipiului Targoviste. 

  

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare 

Prin H.C.L. nr. 304/29.07.2019 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici 

aferenti obiectivului “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din 



 

Targoviste” in cuprinsul careia s-a prevazut o durata estimata de executie a obioectivului 

de investitii, de 10 luni. 

In data de 26.09.2019 a fost semnat contractul de executie lucrari nr. 

32863/26.09.2019 cu S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.R.L. privind acest obiectivul de 

investitii, durata de executie fiind convenita de catre parti la 8 luni de la data transmiterii 

ordinului de incepere, respectiv 26.09.2019. 

Prin Contractul de servicii nr. 11104/01.04.2019 Municipiul Targoviste avea 

contractate servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea S.C. DAC PROJECT DES 

S.R.L., aceasta avand obligatia de a asigura asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor. 

Intrucat proiectantul s-a aflat in imposibilitatea de a asigura asistenta tehnica pe 

durata executiei lucrarilor, prin notificarea nr. 43111/13.12.2019 Municipiul Targoviste a 

notificat rezilierea contractului de servicii nr. 11104/01.04.2019 incheiat cu S.C. DAC 

PROJECT DES S.R.L. si a derulat o noua procedura de achizitie publică pentru serviciile 

de proiectare (completare proiect tehnic si DE)  si asistenta tehnica privind obiectivul 

“Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” si 

Asistenta tehnica din partea proiectantului . 

Astfel, prin Contractul de servicii nr. 1680 din 16.01.2020 Municipiul Targoviste a 

contractat servicii de proiectare (completare proiect tehnic si detalii de executie) si asistenta 

tehnica din partea societatii T.M.G.-CONPREST S.R.L., prestatorul avand obligatia de a 

completa proiectul tehnic, de a elabora detalii tehnice de executie si de a acorda asistenta 

tehnica privind obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul Municipal 

“Eugen Popescu” din Targoviste”.  

De asemenea, din luna martie a anului curent ritmul lucrarilor a fost mult diminuat 

datorita instaurarii starii de urgenta prin Decretul nr. 195/16.03.2020 si a prelungirii 

acesteia prin Decretul nr. 240/14.04.2020 si ulterior datorita instaurarii starii de alerta prin 

H.G. nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a 

măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate 

de virusul SARS-CoV-2 si prelungita succesiv prin H.G. nr. 476/16.06.2020 si H.G. nr. 

553/15.07.2020, ca urmare a necesitatii menținerii unui răspuns amplificat la situația de 

urgență determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în cuprinsul 

documentului intitulat „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de 

urgență generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 14.07.2020“, 

întocmit la nivelul Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției. 

De asemenea, avand in vedere ca obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare 

stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” este finantat integral de la bugetul 

local trebuie sa precizam ca situatia economica generată de virusul SARS-CoV-2 pe 

teritoriul României a avut grave repercursiuni si asupra veniturilor la bugetul local al 

municipiului. Mai mult decat atat, alocarea bugetara in primele cinci luni ale anului 2020 

a fost mai mica cu 40 mil. lei fata de aceeasi perioada de referinta a anului 2019, iar prin 

O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 s-a rectificat 

negativ bugetul local al Municipiului Targoviste cu suma de 227 mii lei. 

Fata de cele mentionate mai sus, respectiv: 

- imposibilitatea de a asigura asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor din 

partea proiectantului S.C. DAC PROJECT DES S.R.L.; 

- derularea unei proceduri de achizitie publică pentru serviciile de proiectare si 

asistenta tehnica; 



 

- diminuarea ritmului lucrarilor datorita instaurarii starii de urgenta prin Decretul 

nr. 195/16.03.2020 si a prelungirii acesteia prin Decretul nr. 240/14.04.2020 si 

ulterior datorita instaurarii starii de alerta prin H.G. nr. 24/14.05.2020 privind 

aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire 

și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul 

SARS-CoV-2 si prelungita succesiv prin H.G. nr. 476/16.06.2020 si H.G. nr. 

553/15.07.2020; 

- necesitatea relocarii de resurse financiare suplimentare obiectivului de investitii 

"Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului  Targoviste" 

ca urmare a ritmului accelerat de executare a lucrarilor, de inaintare a situatiilor 

de lucrari si a efectuiare a platilor catre antreprenori; 

- situatia economica generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României a 

avut grave repercursiuni si asupra veniturilor la bugetul local al municipiului; 

- alocarea bugetara in primele cinci luni ale anului 2020 mai mica cu 40 mil. lei 

fata de aceeasi perioada de referinta a anului 2019, precum si rectificarea 

negativa a bugetului local al Municipiului Targoviste cu suma de 227 mii lei ca 

urmare a O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2020; 

se impune revizuirea si actualizarea duratei de executie a lucrarilor aferente obiectivului 

de investitii pana la data de 31.12.2020, aceasta fiind singura modificare din cadrul H.C.L. 

nr. 304/29.07.2019.    

 

5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre 

➢ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii 

“Reabilitare si modernizare stadionul Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste” 

– faza DALI; 

➢ Devizul general. 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre 

➢ H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii si metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii 

cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile 

ulterioare; 

➢ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata, cu modificarile ulterioare; 

➢ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare prin care precizeaza “Documentaţiile 

tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură 

integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din 

împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”, precum si 

alin. (4) “Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi 

aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de 

sursele de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia 



 

indicilor de preţuri. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv 

propriu.” 

➢ Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României; 

➢ Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României; 

➢ H.G. nr. 24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național 

și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației 

epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2; 

➢ H.G. nr. 476/16.06.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19; 

➢ H.G. nr. 553/15.07.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

➢ O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. 

7. Propunerea compartimentului de specialitate 

 Aprobarea Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor 

tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare stadionul 

Municipal “Eugen Popescu” din Targoviste”, dupa cum urmeaza: 

 a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, 

exprimata în lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), în 

conformitate cu devizul general: 

 - valoarea totala a investitiei: 27.153.425,40 lei exclusiv T.V.A. la care se adauga 

T.V.A. de 5.115.624,60 lei, insumand 32.269.050,00 lei cu T.V.A., respectiv 5.701.506,66 

euro exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 1.074.146,87 euro, insumand 

6.775.653,53 euro cu T.V.A.; 

- din care valoarea C+M este de 17.931.400,00 lei exclusiv T.V.A. la care se adauga 

T.V.A. de 3.406.966,00 lei, insumand 21.338.366,00 lei cu T.V.A., respectiv 3.765.123,36 

euro exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 715.373,44 euro, insumand 4.480.496,80 

euro cu T.V.A.. 

 b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente 

fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, 

calitativi, în conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice în vigoare: 

1. Suprafata construita la sol    Ac=6672,02mp 

2. Suprafata construita desfasurata   Acd=10765,73mp 

3. Regim de inaltime    P/P+2E  

4. Numar locuri de parcare   250 locuri; 

5. Numar spectatori    8257; 

 c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata în luni: 16 

luni. 

 

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

hotarare 

 Revalorificarea bazei sportive reprezentate de stadionul Municipal “Eugen 

Popescu”, asigurarea desfasurarii meciurilor de fotbal in liga 1, dezvoltarea unor activitati 



 

economice suport, valorificarea potentialului sportiv prin atragerea si antrenarea tinerilor 

din municipiu in miscarea sportiva. 

 

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre 

 Bugetul local. 
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