
                                                                      AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                           SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea 

       

 

 

      PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea HCL nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare şi echipare Creşa nr. 2” 

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, 

astăzi, 11.10.2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 36788/07.10.2021, 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. 36789/07.10.2021, 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 O.G. nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare; 

▪ 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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 

pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Devizul general actualizat al investiției la terminarea lucrărilor; 

▪ Prevederile HCL nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2”, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ 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. 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. I Se modifică HCL nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare 

(consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2”, cu 

modificările și completările ulterioare, ca urmare a actualizării Devizului general, 

după cum urmează: 

   Valoarea totala (INV) , inclusiv TVA:                   3.886.445,17 lei, din care: 

   Constructii montaj (C+M), inclusiv T.V.A:          2.940.849,67 lei 

   Dotari si Active necorporale, inclusiv T.V.A:          271.221,23 lei  

 Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă 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   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5   

 

 

 



                                                                                                                            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).  

  In baza prevederilor O.U.G. nr. 93/2021 prin H.C.L. nr. 275/ 27.09.2021 a fost aprobata 

cofinantarea Municipiului Targoviste in valoare de numai 210.553,72 lei (TVA inclus), suma de 

3.326.728,75 lei (TVA inclus) urmand a fi asigurata prin Programul National de Dezvoltare Locală etapa 

a II-a, conform solicitarii de suplimentare a sumelor alocate de la bugetul de stat (Anexa nr. 3 la Normele 

metodologice inregistrata cu nr. 34609/27.09.2021 si Nota justificativa nr. 34608/27.09.2021).  

 Avand in vedere Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare, prin adresa nr. 104487/01.09.2021 M.D.L.P.A. ne-a informat cu privire la posibilitatea ajustarii 

contractelor de lucrari in functie de evolutia preturilor la materialele de constructii.  

 In acest scop am intocmit Devizul general al obiectivului de investitii „Extindere, reabilitare 

(consolidare, recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2” actualizat conform O.G. nr. 

15/2021 din care rezulta valoarea estimată a lucrărilor aferente restului rămas de executat si valoarea 

totala estimata a investitiei ca urmare a aplicarii indicilor de actualizare a pretului materialelor. 

 Ca urmare a aplicarii prevederilor O.G. nr. 15/2021, valoarea totala a investitiei va creste de la 

3.537.282,47 lei (TVA inclus) la 3.886.445,17 lei (TVA inclus), diferenta de 349.162,70 lei urmand a fi 

solicitata de la bugetul de stat. 

 Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității inițierii unei hotărâri de Consiliu 

Local pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico -economici 

pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare si 

echipare Cresa nr. 2”. 

 

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Director Executiv,  

Jr. Ciprian STANESCU 

act:3143565%200


DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR    

 Nr............................../data...............                 APROBAT,                                                    

                                                                            Primarul Municipiului Târgoviște 

                                                 Jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico -economici 

pentru obiectivul de investitii „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).  

  In baza prevederilor O.U.G. nr. 93/2021 prin H.C.L. nr. 275/ 27.09.2021 a fost aprobata 

cofinantarea Municipiului Targoviste in valoare de numai 210.553,72 lei (TVA inclus), suma de 

3.326.728,75 lei (TVA inclus) urmand a fi asigurata prin Programul National de Dezvoltare 

Locală etapa a II-a, conform solicitarii de suplimentare a sumelor alocate de la bugetul de stat 

(Anexa nr. 3 la Normele metodologice inregistrata cu nr. 34609/27.09.2021 si Nota justificativa 

nr. 34608/27.09.2021).  

  

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre: 

   Avand in vedere Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare, prin adresa nr. 104487/01.09.2021 M.D.L.P.A. ne-a informat cu privire la posibilitatea 

ajustarii contractelor de lucrari in functie de evolutia preturilor la materialele de constructii. Astfel, 

pentru suplimentarea valorii contractelor de finantare ca urmare a introducerii clauzei de ajustare a 

pretului in contractele de executie lucrari pentru acoperirea cresterii preturilor la materiale, 

Municipiul Targoviste trebuie sa transmita catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei un set de documente, printre care si: 

o Solicitarea de suplimentare a contractului de finantare doar pentru sumele care rezulta din 

aplicarea O.G. nr. 15/2021, fara includerea altor sume; 

o Actul aditional prevazut la art. 2 . alin. (12) din O.G. nr. 15/2021, in copie certificata pentru 

conformitatea cu originalul; 

o Nota justificativa din care sa rezulte valoarea lucrarilor executate si valoarea estimata a 

lucrarilor aferente restului de executat. 

 In baza coeficientului de ajustare (C=1,13136) calculat in baza O.G. nr. 15/2021, a Actului 

aditional nr. 1/23.09.2021 si a Buletinului statistic de preturi nr. 7/2021, s-a intocmit Devizul 

act:3143565%200


general actualizat conform prevederilor art. 3 alin. (3) lit. b) din O.G. 15/2021, cu valoarea 

estimată a lucrărilor aferente restului rămas de executat si valoarea totala a investitiei, rezultand 

urmatorii indicatori economici, dupa cum urmeaza: 

 

                     Valoarea totala (INV) , inclusiv TVA:              3.886.445,17 lei, din care: 

             Constructii montaj (C+M), inclusiv T.V.A:             2.940.849,67 lei 

             Dotari si Active necorporale, inclusiv T.V.A:             271.221,23 lei  

 

5. 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 conform art. 3 alin. 3 lit. 

b) din O.U.G. nr. 15/2021; 

• Devizul general al obiectivului de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2” actualizat conform O.G. nr. 15/2021 

defalcat pe surse de finantare: buget de stat si buget local; 

• Buletinul statistic de preturi nr. 7/2021; 

• Adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 104487  din data de 

01.09.2021; 

• Actul aditional nr. 1/23.09.2021; 

• Anexa nr. 3 la Normele metodologice inregistrata cu nr. 34609/27.09.2021 si Nota 

justificativa nr. 34608/27.09.2021 

 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre: 

• O. G. nr. 15 din 30.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

• 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. 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate 

Modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico -

economici pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare), modernizare si echipare Cresa nr. 2”, actualizati dupa aplicarea 

prevederilor O. G. nr. 15 din 30.08.2021, dupa cum urmeaza: 

 

                     Valoarea totala (INV) , inclusiv TVA:              3.886.445,17 lei, din care: 

             Constructii montaj (C+M), inclusiv T.V.A:             2.940.849,67 lei 

             Dotari si Active necorporale, inclusiv T.V.A:             271.221,23 lei  

 

8. Efectele promovării proiectului de hotărâre 

Ca urmare a aplicarii prevederilor O.G. nr. 15/2021, valoarea totala a investitiei va creste 

de la 3.537.282,47 lei (TVA inclus) la 3.886.445,17 lei (TVA inclus), diferenta de 349.162,70 

lei urmand a fi solicitata de la bugetul de stat. 

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). 

 

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre 

 Programul Național de Dezvoltare Locală (Buget de Stat) etapa a II-a si Bugetul local. 

10. Semnatura iniţiatorilor:                                        

                                  

           D.M.P. 

Viceprimar,                                                                                       Director Executiv,                   

Jr.  Cătălin  RĂDULESCU                                                             Jr. Ciprian STĂNESCU 

 

 

 

 

Director Economic,                             Șef Serviciu, 

Ec. Dr.  Silviana Ecaterina MARIN               Ec. Violeta Elena ILIE 

 

 

 

 

Biroul Contencios Juridic,                         Întocmit,                  

Jr.  Adrian MOCANU /Jr.  Elena MUDAVA                        Cons. Eugen GOTHARD 

 

 

 


