AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Extindere rețea de canalizare pe strada Valul Cetății din Municipiul Târgoviște”
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii
august 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25833/10.08.2021, 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. 25985/10.08.2021, 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. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu
modificarile ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
▪ Prevederile HG 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;
▪ 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. d) 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. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea
de canalizare pe strada Valul Cetății din Municipiul Târgoviște”, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Extindere rețea de canalizare pe strada Valul Cetății din Municipiul Târgoviște”, după
cum urmează:

a) indicatori minimali:
Lungime totala conducta PP multistrat SN8 tip LISA
1.
418 ml
(conf. EN 13476-2), Dn 200, Dn 250 mm
2.
Lungime conducte racorduri PVC SN8, Dn160 mm
42 ml
3.
Lungime conducta de protectie subtraversari OL 377x10 15 ml
4.
Numar camine din beton Ø 800 (tip vizitare)
11 buc
5.
Numar camine de racord Ø 400
24 buc
b) indicatori maximali:
Denumire cheltuieli
Lei, fara TVA
Lei, inclusiv TVA
Valoarea totala investitie
354.056,22
418.917,88
din care Constructii + Montaj
288.999,65
343.909,59
c) indicatori socio-economici, de impact:
Prin investitia ,,Extindere retea de canalizare pe strada Valul Cetatii din
Municipiul Targoviste” se propune deservirea a 24 de gospodarii.
Durata de executie a obiectivului investiţie este de 6 luni.
Art. 3 Sursa de finanțare a obiectivului de investiții este bugetul local.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului
Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică si pentru
comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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DIRECŢIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Nr. …………....../…………….

Aprob,
Primarul Municipiului Târgovişte
jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE

Dezvoltarea urbanistică a Municipiului Târgoviște a intrat într-o nouă etapă prin
demararea unor proiecte de o importanță deosebită pentru comunitate.
Lucrarea are ca obiectiv dezvoltarea și implementarea politicilor și programelor pentru
coeziune
economică
și
socială
durabilă,
care
este
indispensabil
legată
de îmbunătățirea infrastructurii urbane și a serviciilor de bază.
In acest sens este necesară extinderea şi modernizarea reţelei de canalizare de pe strada Valul
Cetatii- tronson 7, astfel încât aceasta sa poată deservi locuintele noi sau deja existente, conform
cerinţelor normelor Uniunii Europene.

Strada Valul Cetatii- tronson 7 este cuprinsa intre strada Berzei si strada Colonel Dumitru
Băltareţu din Municipiul Targoviste.
Reţeaua de canalizare se va racorda la reţeaua deja existenta care deserveste Municipiul
Targoviste si va avea urmatoarele beneficii:
- accesul la utilitati-canalizare pentru locuitorii de pe strada Valul Cetatii.

- ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare.
- ridicarea standardului de viață a populației prin crearea premizelor pentru dezvoltarea
urbanistică a zonei.
- cresterea nivelului de trai si îmbunătățirea starii de sanatate a populatiei.
Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii initierii unei hotarari de
Consiliu Local pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea de canalizare pe strada Valul Cetatii din
Municipiul Targoviste”.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Jr. Ciprian STANESCU

DIRECŢIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Nr. .................../....................

Aprob,
Primarul Municipiului Targoviste
Jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul
de
investitii
,,EXTINDERE
RETEA
DE
CANALIZARE
PE
STRADA VALUL CETATII DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”.
1. Iniţiatorul proiectului de hotărîre
Municipiul Târgovişte – Primar Jr. Daniel Cristian STAN
2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărîre
Municipiul Târgovişte – Viceprimar Jr. Catalin RADULESCU
3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărîre
In prezent pe strada Valul Cetatii – tronson 7, cuprinsa intre strada Berzei si strada Colonel
Dumitru Baltaretu din Municipiul Targoviste nu exista retea de canalizare, motiv pentru care mai
multi locuitori de pe acesta strada au facut demersuri pentru executia unei retele de canalizare
incepand cu anul 2016 si anume prin adresele nr. 23914/24.08.2016, nr. 36212/23.10.2019 si nr.
17880/21.05.2020. Mentionam faptul ca vis-a-vis de aceasta strada in anul 2020 a fost derulata o
alta investitie ,, REALIZAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE CANALIZARE PE STRAZILE
BRASOVULUI, VALUL CETATII, LOCOTENENT VIOREL MARCEANU, SOARELUI SI NICOLAE
BALCESCU DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE” in cadrul careia a fost extinsa reteaua de canalizare

pe firul dreapta al Santului Cetatii, aspect de natura sa accentueze nemultumirile cetatenilor
riverani obiectivului de investitie.
4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarîre.
Avand in vedere solicitarile multiple formulate de cetatenii de pe strada Valul Cetatiitronson 7 din Municipiul Targoviste pentru introducerea retelei de canalizare, precum si pentru
rezolvarea problemelor de mediu au fost aprobate, prin H.C.L. nr. 249/26.11.2020, Nota
conceptuala si Tema de proiectare, ca etape premergatoare derularii investitiei.
Necesitatea implementarii proiectului privind extinderea retelei de canalizare pe strada
Valul Cetatii-tronson 7 se fundamenteaza pe urmatoarele considerente:
- accesul la utilitati-canalizare pentru locuitorii de pe strada Valul Cetatii.
- sanatatea locuitorilor va fi afectata pozitiv.
- protectia mediului va fi bine asigurata prin eliminarea poluarii stratului acvifer si a apelor
de suprafata.
- cresterea ratei de conectare la retelele de canalizare.

In acest sens este necesară extinderea şi modernizarea reţelei de canalizare de pe strada
Valul Cetatii- tronson 7 in aşa fel încât sa poată deservi locuintele noi sau deja existente, conform
cerinţelor normelor Uniunii Europene. Se propune realizarea în sistem centralizat prin extinderea
reţelelei de canalizare si racordarea acesteia la reţeaua deja existenta care deserveste municipiul
Targoviste.
5. Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărîre
❖ Studiul de fezabilitate.
❖ Devizul general, conform 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.
6. Baza legală a proiectului de hotărîre
➢ H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice 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 tehnicoeconomice 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.”
7. Propunerea compartimentului de specialitate
1. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
,,Extindere retea de canalizare pe strada Valul Cetatii din Municipiul Targoviste”.
2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
c) indicatori minimali:
1.
2.
3.
4.
5.

Lungime totala conducta PP multistrat SN8 tip LISA
(conf. EN 13476-2), Dn 200, Dn 250 mm
Lungime conducte racorduri PVC SN8, Dn160 mm
Lungime conducta de protectie subtraversari OL 377x10
Numar camine din beton Ø 800 (tip vizitare)
Numar camine de racord Ø 400

418 ml
42 ml
15 ml
11 buc
24 buc

b) indicatori maximali:
Denumire cheltuieli
Valoarea totala investitie
din care Constructii + Montaj

Lei, fara TVA
354.056,22
288.999,65

L ei, inclusiv TVA
418.917,88
343.909,59

c) indicatori socio-economici, de impact:
Prin investitia ,,Extindere retea de canalizare pe strada Valul Cetatii din Municipiul
Targoviste” se propune deservirea a 24 de gospodarii.
Durata de executie a obiectivului investiţie este de 6 luni.

8. Efectele promovarii proiectului de hotarîre.
Investitia privind extinderea retelei de canalizare pe strada Valul Cetatii- tronson 7 din
Municipiul Targoviste, este necesara si fezabila, iar impactul social si de mediu fiind unul major
si benefic.
Efectele pozitive previzionate prin realizarea obiectivului de investiţii sunt:
- imbunatatirea conditiilor de viata a cetateilor.
- protejarea mediului.
- asigurarea accesului la servicii de calitate in ce priveste colectarea si epurarea apelor
uzate.
9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărîre
Investitia va fi finantata de la bugetul local al Municipiului Targoviste.
10. Semnatura iniţiatorilor

VICEPRIMAR,
Jr. Catalin RADULESCU

Directia Economica
DIRECTOR ECONOMIC
Dr.ec. Ecaterina Silviana MARIN

Directia Managementul Proiectelor
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Jr. Ciprian STANESCU

BIROUL.CONT. JURIDIC
Jr. Adrian MOCANU / Jr. Elena MUDAVA
Compartiment Investitii
Ing. Doru IONECI

