
                                                                          AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                           SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea 

       

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului              general estimativ 

aferente obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei 

stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. 9 Mai, Str. 

Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, Str. Gabriel Popescu, Str. Boerescu 

Zaharia, Calea Domnească, Bdul. Independenței și Bdul. Libertății” 

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, 

astăzi, 11.10.2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 36703/07.10.2021, 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. 36704/07.10.2021, 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 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 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 și completările ulterioare; 

▪ Prevederile O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de 

Investitii “Anghel Saligny”; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", 

pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 



▪ Prevederile HCL nr. 123/30.04.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

”Modernizarea şi reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgovişte, județul 

Dâmbovița: str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, str. Gabriel 

Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domneasca, Bulevardul Independenței și 

Bulevardul Libertății” 

▪ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște; 

▪  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) și g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru 

obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din 

Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. 9 Mai, Str. Virgil Drăghiceanu, 

Aleea Grivița, Str. Gabriel Popescu, Str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, 

Bdul. Independenței și Bdul. Libertății”, conform anexei 1; 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Devizului general al 

obiectivului de investitii, anexa 2, dupa cum urmează:  

a) indicatori maximali: 

      - valoarea totală a obiectului de investiţii:  27.805.224,12 lei cu TVA; 

                23.404.272,98 lei fara TVA; 

din care construcţii-montaj (C+M):   24.439.601,25 lei cu TVA; 

                 20.537.480,05 lei fara TVA. 

     b) indicatori minimali: lungime strazi modernizate si reabilitate 6.980,5 ml; 

 c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi 

în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii: nu este cazul; 

 d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni: 9 luni 

calendaristice; 

Art. 3 Se aprobă Devizul General estimativ aferent obiectivului de investitii 

intocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1 din Normele pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, 
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pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, conform anexei 3; 

Art. 4  Se aprobă Cererea de Finanțare a obiectivului de investiții prin Programul 

Național de Investiții „Anghel Saligny”, conform anexei 4. 

Art. 5 Sursele de finanțare ale proiectulului sunt Programul Național de Investiții 

„Anghel Saligny” și bugetul local. 

Art. 6  Începând cu data prezentei HCL nr. 123/30.04.2020 își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 7 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 

Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  07 octombrie 2021 

Direcția Managementul Proiectelor X  

Direcția Economică 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   

Comisia nr. 5 X  

 

 

 

 



Nr…….../………..…… 

                                                                                                          APROBAT, 

             Primarul Municipiului Târgoviște   

                  Jr. Daniel – Cristian STAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

  Obiectivul de investitii „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul 

Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. 9 Mai, Str. Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, Str. Gabriel 

Popescu, Str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bd. Independenței și Bd. Libertății”, se 

regaseste in lista de investitii ale Municipiului Târgoviște. 

Investitia prezentata consta in executarea lucrarilor de modernizare si reabilitare pentru 

strazile: Str. 9 Mai, Aleea Virgil Draghiceanu, Aleea Grivita, Str. Gabriel Popescu, Str. Boerescu 

Zaharia, Calea Domneasca, Bulevardul Independentei si Bulevardul Libertatii din Municipiul 

Târgoviște. 

Prin O.U.G. nr. 95/2021 a fost aprobat Programul National de Investitii “Anghel Saligny” 

care prevede la art. 4 alin. 1 lit. c) ca “În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii 

care constau în realizarea de construcţii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, 

reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, 

protejare, restaurare, conservare la construcţii existente şi care se încadrează în cel puţin una dintre 

următoarele categorii de investiţii: 

... 

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice 

din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; 

...”.  

De asemenea, potrivit art. 6 alin. 1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021, in vederea includerii la finanţare prin program, beneficiarii 

trebuie sa transmita, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă (45 de zile de 

la intrarea în vigoare a normelor metodologie), cererea de finanţare, la care se anexează:   

   a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1 din Norme;   

   b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 

intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut la 

lit. a);   

   c) hotărârile consiliilor locale/hotărârile consiliilor judeţene pentru aprobarea parteneriatului, în 

situaţia prevăzută la art. 1 alin. (3).   

 

Pentru acest obiectivul de investitii prin H.C.L. nr. 123 din data de 30.04.2021 au fost 

aprobati indicatorii tehnico-economici si documentatia tehnico-economica, insa avand in vedere 

faptul ca de la data aprobarii indicatorilor si pana in prezent evolutia preturilor materialelor de 

constructii a cunoscut o crestere semnificativa, prin adresa nr. 33134/20.09.2021 am solicitat 

proiectantului actualizarea Devizului general, in functie de indicii de crestere a preturilor fata de 

preturile initiale pe care s-a fundamentat valoarea estimata a investitiei. Prin urmare, in data de 
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06.10.2021, cu adresa de inaintare nr. 36606 s-au receptionat Devizul general estimativ actualizat 

al investitiei la faza de Proiect Tehnic insotit de devizele confidentiale. 

 

Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității initierii unei Hotărâri de  

Consiliu Local pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor 

tehnico-economici, a Devizului General estimativ intocmit conform modelului prevăzut în anexa 

nr. 2.1 din Normele pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 

categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 95/2021 si a Cererii de Finantare a obiectivului de investitii „Modernizarea și reabilitarea 

rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. 9 Mai, Str. Virgil 

Drăghiceanu, Aleea Grivița, Str. Gabriel Popescu, Str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bd. 

Independenței și Bd. Libertății” prin  Programul National de Investitii “Anghel Saligny”. 

 

 

    

 DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Director Executiv, 

Jr. Ciprian STANESCU 
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DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR                      

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

     APROBAT, 

                                                                                                 Primarul Municipiului Târgoviște 

                                                                                                       Jr. Daniel – Cristian STAN

            

  

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ aferente obiectivului 

de investitii „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, 

Județul Dâmbovița: Str. 9 Mai, Str. Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, Str. Gabriel 

Popescu, Str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bd. Independenței și Bd. Libertății” 

 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre 

Municipiul Târgovişte – Primarul Municipiului Targoviste Jr. Daniel Cristian Stan. 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre 

Viceprimar – Jr. Catalin RADULESCU 

3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre   

          Executarea lucrarilor de modernizare si reabilitare pentru strazile: Str. 9 Mai, Aleea Virgil 

Draghiceanu, Aleea Grivita, Str. Gabriel Popescu, Str. Boerescu Zaharia, Calea Domneasca, 

Bulevardul Independentei si Bulevardul Libertatii este determinata de gradul de degradare in 

care se afla, degradare ce le face improprii desfasurarii circulatiei in conditii de siguranta. 

Lucrarile ce vor fi executate vor imbunatati starea tehnica a acestor strazi ceea ce va elimina 

neajunsurile si dificultatile din trafic si vor asigura o infrastructura de transport moderna si 

durabila. 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare 

 Prin O.U.G. nr. 95/2021 a fost aprobat Programul National de Investitii “Anghel Saligny” 

care prevede la art. 4 alin. 1 lit. c) ca “În cadrul programului se pot realiza obiective de investiţii 

care constau în realizarea de construcţii noi sau de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, 

reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, 

protejare, restaurare, conservare la construcţii existente şi care se încadrează în cel puţin una dintre 

următoarele categorii de investiţii: 

... 

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice 

din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; 

...”.  

 De asemenea, potrivit art. 6 alin. 1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 95/2021, in vederea includerii la finanţare prin program, beneficiarii 

trebuie sa transmita, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă (45 de zile de 

la intrarea în vigoare a normelor metodologie), cererea de finanţare, la care se anexează:   

   a) devizul general estimativ, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1 din Norme;   

   b) hotărârea consiliului local/hotărârea consiliului judeţean/hotărârea asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară pentru obiectivele de investiţii realizate prin asociaţie de dezvoltare 
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intercomunitară pentru aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ prevăzut la 

lit. a);   

   c) hotărârile consiliilor locale/hotărârile consiliilor judeţene pentru aprobarea parteneriatului, în 

situaţia prevăzută la art. 1 alin. (3).   

Pentru acest obiectiv de investitii prin H.C.L. nr. 123 din data de 30.04.2021 au fost 

aprobati indicatorii tehnico-economici si documentatia tehnico-economica, insa avand in vedere 

faptul ca de la data aprobarii indicatorilor si pana in prezent evolutia preturilor materialelor de 

constructii a cunoscut o crestere semnificativa, prin adresa nr. 33134/20.09.2021 am solicitat 

proiectantului actualizarea Devizului general, in functie de indicii de crestere a preturilor fata de 

preturile initiale pe care s-a fundamentat valoarea estimata a investitiei. Prin urmare, in data de 

06.10.2021, cu adresa de inaintare nr. 36606 s-au receptionat Devizul general estimativ actualizat 

al investitiei la faza de Proiect Tehnic insotit de devizele confidentiale. 

        . 

5. Documentele care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre 

• Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie; 

• Devizul general al obiectivului de investitii; 

• Devizului General estimativ intocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1 din 

Normele pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru 

categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 95/202; 

• Cererea de finantare; 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre: 

• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice; 

• 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; 

• O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”; 

• Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare 

a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii 

prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 

7. Propunerea compartimentului de specialitate 

 Prin prezentul Raport de specialitate, Direcţia Managementul Proiectelor propune: 

i. Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii 

„Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: 

Str. 9 Mai, Str. Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, Str. Gabriel Popescu, Str. Boerescu 

Zaharia, Calea Domnească, Bd. Independenței și Bd. Libertății”, Anexa nr. 1; 

ii. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Devizului general al obiectivului de 

investitii, Anexa nr. 2, dupa cum urmeaza:  

a) indicatori maximali: 

- valoarea totală a obiectului de investiţii:  27.805.224,12 lei cu TVA; 

     23.404.272,98 lei fara TVA; 

din care construcţii-montaj (C+M):  24.439.601,25 lei cu TVA; 
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      20.537.480,05 lei fara TVA. 

   b) indicatori minimali: lungime strazi modernizate si reabilitate 6.980,5 ml; 

   c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii: nu este cazul; 

   d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni: 9 luni calendaristice; 

iii. Aprobarea Devizului General estimativ aferent obiectivului de investitii intocmit conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 2.1 din Normele pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 

investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, Anexa nr. 3; 

iv. Aprobarea Cererii de Finantare a obiectivului de investitii prin Programul National de Investitii 

“Anghel Saligny”, Anexa nr. 4. 

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

 Proiectul de investiţii în infrastructura de bază “Modernizarea și reabilitarea rețelei 

stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. 9 Mai, Str. Virgil Drăghiceanu, Aleea 

Grivița, Str. Gabriel Popescu, Str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bd. Independenței și Bd. 

Libertății” respecta Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a 

zonelor turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri publice, 

respectiv asigura: 

- acces direct in zone cu potential economic; 

- acces direct la investitii sociale si de interes public; 

- acces direct la alte investitii private finantate din fonduri europene. 

 Realizarea unei infrastructuri moderne prin îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes 

local este deosebit de importantă pentru municipiu în ceea ce priveşte atragerea şi menţinerea 

investiţiilor în zonă, dezvoltarea economico-sociala şi dezvoltarea echilibrată a regiunii din care 

face parte, reprezentând în acelaşi timp şi punctul de plecare pentru transformarea zonei într-o 

zonă atractivă de locuit, pentru desfăşurarea de activităţi economice şi activităţi turistice, având în 

vedere potenţialul deosebit al zonei. 

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre 

- Programul National de Investitii Anghel Saligny; 

- Bugetul local. 

10. Semnatura iniţiatorilor: 

 

      VICEPRIMAR,                  DIRECTOR EXECUTIV,  

Jr. Catalin RADULESCU         Jr. Ciprian STANESCU  

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,                            BIROUL.CONT. JURIDIC, 

    Ec. Silviana MARIN      Jr. Adrian MOCANU / Jr.Elena MUDAVA            

 

 

 

                                             Intocmit, 

                                                             Alexandru OPROIIU 
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