AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru
obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de iluminat public pe strada
prof. Cornel Popa din Municipiul Târgoviște”
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a
lunii august 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28129/20.08.2021 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. 28130/20.08.2021, 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. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei
lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate,
cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările
ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;
▪ Normativ NP- I 7 - 11 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor
electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.;
▪ NTE 07/08/00 – Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de
cabluri electrice;
▪ RE – ITI 228/2014 – Instrucţiuni de proiectare şi execuţie privind protecţia
împotriva electrocutării în instalaţiile electrice fixe din reţelele de distribuţie a
energiei electrice;
▪ C56 – Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și
instalații;
▪ GT059 – Ghidul criteriilor de performanță pentru instalații electrice;

▪ Normative tehnice şi STAS-uri incidente;
▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgoviște;
▪ 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 Nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii „Extinderea
rețelei de iluminat public pe strada prof. Cornel Popa din Municipiul
Târgoviște”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Extinderea
rețelei de iluminat public pe strada prof. Cornel Popa din Municipiul
Târgoviște”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din Bugetul local al
Municipiului Târgoviște.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia
Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului
Târgoviște.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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Nr……………………./DOS V A/……………
APROBAT,
Primarul Municipiului Târgoviște
Jr. Daniel – Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE

Obiectivul de investitii
”Extinderea retelei de iluminat public pe strada Prof. Cornel Popa din Municipiul Targoviste”
este propus in lista obiectivelor de investitii aferente Municipiului Târgoviște cu finantare din Bugetul Local,
conform Notei justificative inregistrata cu nr. 27992/20.08.2021.
Investitia prezentata consta in extinderea retelei de iluminat public pe strada Prof. Cornel Popa din
Municipiul Targoviste. Realizarea obiectivului de investitii va asigura iluminatul conform pentru exploatarea
in conditii normale a tronsonului strada Prof. Cornel Popa ca parte componenta a drumului de centura si
va conduce la cresterea sigurantei traficului. Mentionam ca in cadrul obiectivului de investitii „Modernizarea
și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște”, care se afla in faza de receptie a lucrarilor,
nu au fost prevazute lucrari la sistemul de iluminat public.
In conformitate cu H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice, este necesara elaborarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de
investitii sus mentionat.
Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii initierii unei Hotărâri de Consiliu
Local privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii
”Extinderea retelei de iluminat public pe strada Prof. Cornel Popa din Municipiul Targoviste”.

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Director Executiv Adjunct,
Jr. Ciprian STANESCU

DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Nr. ___________________/DOS V A/__________

Aprobat,
Primarul Municipiului Targoviste
Jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii
”Extinderea retelei de iluminat public pe strada Prof. Cornel Popa din Municipiul 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
Strada Prof. Cornel Popa reprezinta un tronson din cadrul obiectivului de investitii „Modernizarea
și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște”, care se afla in faza de receptionare a
lucrarilor. Mentionam ca in acest proiect nu au fost prevazute lucrari la sistemul de iluminat public. Strada
Prof. Cornel Popa asigura legatura intre strada Mihai Bravu si Strada Gimnaziului din Municipiul
Targoviste.
4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotarare
Terenul aferent obiectivului de investitii este inscris in Cartea Funciara nr. 75037, Numar Cadastral
75037 avand suprafata de 17.902 mp si se afla in administrarea Municipiului Targoviste.
Oportunitatea realizarii obiectivului de investitii propus in Nota Conceptuală si Tema de proiectare
rezida din faptul ca acesta va conduce la exploatarea in conditii normale a tronsonului strada Prof. Cornel
Popa ca parte componenta a drumului de centura si la cresterea sigurantei traficului. De asemenea, este in
curs de executie un alt proiect major pentru Municipiul Targoviste, reprezentat de „Eficientizarea
energetica a sistemului de iluminat public din Municipiul Targoviste” finantat prin POR 2014-2020 Axa
3/3.1/C. Acest proiect are o componenta de telegestiune de tip deschis, care asigura dezvoltarea acestuia si
care va permite integrarea obiectivului propus ”Extinderea retelei de iluminat public pe strada Prof.
Cornel Popa din Municipiul Targoviste” in Sistemul de iluminat public al Municipiului Targoviste si
monitorizarea functionarii eficiente si economice a acestuia.
Finantarea obiectivului de investitii se va realiza de la bugetul local.
5. Documente care stau la baza initierii proiectului de hotărâre:
• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
• Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
6. Baza legală a proiectului de hotărâre
➢ 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;
➢ Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate

pentru şantierele temporare sau mobile;
➢ Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi

expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
➢ Normativ NP- I 7- 11 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu
tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.;
➢ NTE 07/08/00 – Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

➢ RE – ITI 228/2014 – Instrucţiuni de proiectare şi execuţie privind protecţia împotriva

electrocutării în instalaţiile electrice fixe din reţelele de distribuţie a energiei electrice;
➢ C56 – Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii;
➢ GT059 – Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii electrice;
➢ Normative tehnice şi STAS-uri incidente.
7. Propunerea compartimentului de specialitate
Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:
Realizarea obiectivului va presupune: extinderea retelei de iluminat public pe o lungime de
aproximativ 1650 m si alimentarea cu energie electrica prin cablu subteran, montarea stalpilor de iluminat,
realizarea retelei de protectie aferenta (impamantare), montarea unor aparate de iluminat dotate cu
componente compatibile cu Sistemul de telegestiune al sistemului de iluminat public Municipiului
Targoviste, punerea in functiune si integrarea in Sistemul de telegestiune al iluminatului public din
Municipiului Targoviste.
Fata de cele prezentate mai sus, Directia Managementul Proiectelor propune aprobarea Notei
conceptuale (Anexa nr. 1) si a Temei de proiectare (Anexa nr. 2) pentru obiectivul de investitii:
”Extinderea retelei de iluminat public pe strada Prof. Cornel Popa din Municipiul Targoviste”.
8. Efectele tehnice, juridice, economice si turistice ale promovarii proiectului de hotarare:
- Realizarea iluminatului stradal modern, dimensionat conform parametrilor luminotehnici
corespunzatori clasei de circulatie rutiera (SR EN 13201);
- Exploatarea normala a tronsonului aferent drumului de centura din punct de vedere al iluminatului
si cresterea sigurantei traficului;

-

Integrarea in Sistemul de telegestiune al iluminatului public din Municipiul Targoviste.

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre:
Finantarea obiectivului de investitii se va realiza din Bugetul local.
10. Semnatura iniţiatorilor:
VICEPRIMAR
Jr. Catalin RADULESCU

DIRECTIA MANAGEMENTUL
PROIECTELOR
DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Dr. Silviana Ecaterina MARIN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Jr. Ciprian STANESCU

BIROUL.CONTENCIOS JURIDIC
Jr. Adrian MOCANU/ Jr.Elena MUDAVA
INTOCMIT
Ing. Eugen GOTHARD

