AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanţarea
de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de
stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a,
pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare,
Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință extraordinară
astăzi, 27.09.2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33677/22.09.2021, 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. 33678/22.09.2021, 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.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru
derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru
modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri
publice;
▪ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, cu modificările și completările ulterioare;

▪ Adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr.
102902 din data de 27.08.2021;
▪ Devizul general al obiectivului de investitii „Extindere, reabilitare
(consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Cresa nr. 2” actualizat la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 93/2021 defalcat pe surse de
finanțare: buget de stat și buget local;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanţarea de la bugetul local a
cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului
Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții
„Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și
Echipare Creșa nr. 2”, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ 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. g) 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 modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind
finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul
de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a,
pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare,
Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 2”, după cum
urmează:
„Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiţie „Extindere,
reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr.
2” cu suma de 210.553,72 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se
finanţează prin Programul Național de Dezvoltare Locală cum sunt: cheltuieli
pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile
de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate,
expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe

pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de
achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier,
comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice,
teste şi predare la beneficiar”.
Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează
aplicabilitatea.
Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Directia
Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare,
Secretarul General al Municipiului Târgoviște.
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Nr……………….../……………
APROBAT,
Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
Obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare,
recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2” din Târgoviște este
cuprins în lista obiectivelor de investiții ce vor fi finanțate în cadrul ”Programului
Național de Dezvoltare Locală” (PNDL), coordonat de Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administraței.
Valoarea investitiei conform ultimului deviz general aprobat prin H.C.L. nr.
8/ 28.01.2021 este de 3.537.282,47 lei (TVA inclus), iar potrivit H.C.L. nr. nr. 9/
28.01.2021 cofinantarea Municipiului Targoviste este de 817.556,97 lei (TVA
inclus), doar suma de 2.719.725,50 lei fiind asigurata prin programul national de
dezvoltare locală etapa a II-a, in baza Contractului de finantare nr. 757/08.08.2017.
Prin O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea
Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice s-a prevazut oportunitatea ca, la
solicitarea beneficiarului, sa se suplimenteze sumele alocate pentru decontarea
categoriilor de cheltuieli care se pot finanţa prin program de la bugetul de stat in
scopul finalizarii şi recepţionarii obiectivelor de investiţii incluse în Programul
naţional de dezvoltare locală etapa a II-a, în limita creditelor de angajament aprobate
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
Aceasta masura are scopul de a veni în sprijinul beneficiarilor Programului
naţional de dezvoltare locală etapa a II-a în vederea finalizării unor obiective de
investiţii necesare dezvoltării comunităţilor locale, ţinând cont de faptul că mare
parte din beneficiarii programului au semnalat faptul că se află în imposibilitatea de
a finaliza şi recepţiona obiectivele de investiţii în termenul contractului de finanţare
cu încadrarea în sumele alocate de la bugetul de stat, din cauza efectelor produse de
către pandemia de COVID-19, care a produs întârzieri semnificative în derularea
obiectivelor de investiţii, precum şi din cauza schimbărilor legislative cu impact
asupra salariului minim pe economie, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi a evoluţiei
preţurilor la materialele de construcţii, cheltuieli pe care majoritatea unităţilor
administrativ-teritoriale nu au posibilitatea să le suporte de la bugetul local.
De asemenea, prin adresa nr. 102902/27.08.2021 a MDLPA am fost informati
cu privire la posibilitatea si conditiile in care putem solicita suplimentarea sumelor
alocate de la bugetul de stat in vederea finalizarii obiectivului de investitii.
In acest scop am intocmit Devizul general al obiectivului de investitii
„Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare
Cresa nr. 2” actualizat la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 93/2021 defalcat pe
surse de finantare: buget de stat si buget local, astfel incat valoarea totala a
categoriilor de cheltuieli care se pot finanţa prin program de la bugetul de stat este
de 3.326.728,75 lei (TVA inclus), iar suma suplimentara de la bugetul de stat
necesara in vederea finalizarii obiectivului de investitii ce urmeaza a fi solicitata este
de 607.003,25 lei (TVA inclus).
Ca urmare a aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 93/2021, suma aferenta
bugetului local necesara asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii se reduce de
la 817.556,97 lei la 210.553,72 lei (TVA inclus).
Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității inițierii unei
hotărâri de Consiliu Local pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind
aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare
(consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2”.

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Director Executiv,
Jr. Ciprian STANESCU

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Nr............................../data...............
APROBAT,
Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind aprobarea cofinanțării
obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare,
recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2”
1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre
Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Daniel Cristian Stan.
2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre
Viceprimar Jr. Cătălin Rădulescu.
3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre
Obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare,
recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2” din Târgoviște este
cuprins în lista obiectivelor de investiții ce vor fi finanțate în cadrul ”Programului
Național de Dezvoltare Locală” (PNDL), coordonat de Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administraței.
Valoarea investitiei conform ultimului deviz general aprobat prin H.C.L. nr.
8/ 28.01.2021 este de 3.537.282,47 lei (TVA inclus), iar potrivit H.C.L. nr. 9/
28.01.2021 cofinantarea Municipiului Targoviste este de 817.556,97 lei (TVA
inclus), doar suma de 2.719.725,50 lei fiind asigurata prin programul national de
dezvoltare locală etapa a II-a, in baza Contractului de finantare nr. 757/08.08.2017.
Pe parcursul derularii contractului de executie a lucrarilor nr.
21527/19.06.2020 la obiectivul de investitii sus mentionat, a fost emisa catre
MLPDA o prima solicitare de plata in data de 18 iunie 2021 (anexa nr. 4 la Normele
metodologice) in valoare de 215.694,06 lei, din care 192.251,06 reprezinta suma
solicitata de la bugetul de stat, conform contractului de finantare.
4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre:
Prin O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea
Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV

alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice s-a prevazut oportunitatea ca, la
solicitarea beneficiarului, sa se suplimenteze sumele alocate pentru decontarea
categoriilor de cheltuieli care se pot finanţa prin program de la bugetul de stat in
scopul finalizarii şi recepţionarii obiectivelor de investiţii incluse în Programul
naţional de dezvoltare locală etapa a II-a, în limita creditelor de angajament aprobate
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
Aceasta masura are scopul de a veni în sprijinul beneficiarilor Programului
naţional de dezvoltare locală etapa a II-a în vederea finalizării unor obiective de
investiţii necesare dezvoltării comunităţilor locale, ţinând cont de faptul că mare
parte din beneficiarii programului au semnalat faptul că se află în imposibilitatea de
a finaliza şi recepţiona obiectivele de investiţii în termenul contractului de finanţare
cu încadrarea în sumele alocate de la bugetul de stat, din cauza efectelor produse de
către pandemia de COVID-19, care a produs întârzieri semnificative în derularea
obiectivelor de investiţii, precum şi din cauza schimbărilor legislative cu impact
asupra salariului minim pe economie, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi a evoluţiei
preţurilor la materialele de construcţii, cheltuieli pe care majoritatea unităţilor
administrativ-teritoriale nu au posibilitatea să le suporte de la bugetul local.
De asemenea, prin adresa nr. 102902/27.08.2021 a MDLPA am fost informati
cu privire la posibilitatea si conditiile in care putem solicita suplimentarea sumelor
alocate de la bugetul de stat in vederea finalizarii obiectivului de investitii.
In acest scop am intocmit Devizul general al obiectivului de investitii
„Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare
Cresa nr. 2” - actualizat la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 93/2021 defalcat pe
surse de finantare: buget de stat si buget local, astfel incat valoarea totala a
categoriilor de cheltuieli care se pot finanţa prin program de la bugetul de stat este
de 3.326.728,75 lei (TVA inclus), iar suma suplimentara de la bugetul de stat
necesara in vederea finalizarii obiectivului de investitii ce urmeaza a fi solicitata este
de 607.003,25 lei (TVA inclus).
De asemenea, a fost intocmit Devizul general al obiectivului de investitii
„Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare
Cresa nr. 2” defalcat pe surse de finantare: buget de stat si buget local - cu valoarea
realizata pana la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 93, respectiv cu valoarea rest
de executat dupa data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 93.
Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se
finanţează în cadrul fiecărui domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin

normele metodologice de aplicare ale programului. Normele metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P.nr.
1851/2013. Conform prevederilor art. 8 alin. 3 din acest Ordin, categoriile de
cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi
se finanţeaza exclusiv de către beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi
amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor
de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau
audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de
avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale,
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite,
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
Astfel, cheltuielile eligibile prin PNDL (conform art. 8 din OMDRAP nr.
1851/2013) sunt în total de 3.326.728,75 lei, reprezentând 94,05 % din valoarea
totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) şi sunt defalcate după cum urmează:
- Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială:
19.468,40 lei;
- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor: 42.602,00 lei;
- Proiect tehnic, detalii de execuţie si verificare proiect: 90.440,00 lei;
- Cheltuieli pentru investiţia de bază: 2.938.182,59 lei;
- Cheltuieli diverse și neprevăzute: 236.035,76 lei.
Cheltuielile care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL (conform
art. 8 alin. 3 din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de 210.553,72 lei ,
reprezentând 5,95 % din valoarea totală a investiţiei, si vor fi suportate din bugetul
local.
Ca urmare a aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 93/2021, suma aferenta
bugetului local necesara asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii se reduce de
la 817.556,97 lei la 210.553,72 lei (TVA inclus).
In acest sens, in conformitate cu normele metodologice ale O.U.G. 28/2013,
la art. 10 alin. 2 coroborat cu prevederile din adresa M.D.L.P.A. nr.
102902/27.08.2021, Municipiul Targoviste trebuie sa transmita catre Ministerul
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei un set de documente, dupa cum
urmeaza:
• Anexa nr. 3 la Normele metodologice;
• Hotararea Consililui Local de aprobare a indicatorilor tehnico - economici
actualizati;
• Hotararea Consililui Local de asigurare a finantarii pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program;
• Devizul general actualizat cu privire la asigurarea cofinanțării obiectivului de
investiție, conform O.U.G. nr. 93/2021.

• Nota justificativa - prin care sa se intemeieze necesitatea suplimentarii sumelor
de la bugetul de stat;
• Declaratia pe proprie raspundere, din care sa reiasa ca obiectivul de investitii
pentru care
se solicita fonduri de la bugetul de stat este acelasi cu cel inclus in Program, iar
fondurile solicitate sunt necesare in vederea finalizarii obiectivului de investitii.
Documente care stau la baza iniţierii proiectului de hotărâre:
• Devizul general al obiectivului de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare,
recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2” - actualizat la data
intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 93/2021 defalcat pe surse de finantare: buget de
stat si buget local;
• Devizul general al obiectivului de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare,
recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2” defalcat pe surse de
finantare: buget de stat si buget local - cu valoarea realizata pana la data intrarii
in vigoare a O.U.G. nr. 93, respectiv cu valoarea rest de executat dupa data
intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 93.
• Adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 102902
din data de 27.08.2021.
5. Baza legală a proiectului de hotărâre:
• O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor masuri pentru derularea PNDL II si
pentru modificarea alineatului (1) al articolului IV din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative,
precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate
din fonduri publice (publicata in M.O. Partea I nr. 820 din 26 august 2021);
• O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală;
• Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru
punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013.
6. Propunerea compartimentului de specialitate
Modificarea art.1 din H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind aprobarea
cofinanţării obiectivului de investiţie, astfel:
Se aprobă ” cofinanțarea obiectivului de investiţie „Extindere, reabilitare
(consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2” cu suma
de 210.553,72 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul
Național de Dezvoltare Locala cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea
terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii,
studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic,
asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii,
organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe

organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe
tehnologice, teste şi predare la beneficiar”.
7. Efectele promovării proiectului de hotărâre
Ca urmare a aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 93/2021, bugetul local urmeaza
a fi degrevat cu suma de 607.003,25 lei (TVA inclus).
Asigurarea finantarii va conduce la eliminarea blocajului financiar si va
permite finalizarea obiectivului de investitii. Astfel, se va asigura functionarea
cresei într-o locaţie care să corespundă exigenţelor, standardelor şi reglementărilor
în vigoare la nivel european, asigurand o capacitate de 35 locuri pentru copii (o
grupa de 15 copii cu varsta cuprinsa intre 1-3 ani si doua grupe a cate 10 copii cu
varsta sub un an).
8. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre
Programul Național de Dezvoltare Locală (Buget de Stat) etapa a II-a si Bugetul
local.
9. Semnatura iniţiatorilor:

Viceprimar,
Jr. Cătălin RĂDULESCU

Director Economic,
Ec. Dr. Silviana Ecaterina MARIN

Biroul Contencios Juridic,
Jr. Adrian MOCANU /Jr. Elena MUDAVA

D.M.P.
Director Executiv,
Jr. Ciprian STĂNESCU

Șef Serviciu,
Ec. Violeta Elena ILIE

Întocmit,
Cons. Eugen GOTHARD

