
AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                    SECRETARUL GENERAL AL 

                                 MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

          jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 456/28.11.2018 privind aprobarea 

investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului, localitatea 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii 

decembrie 2020, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 42015/08.12.2020, 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. 42016/08.12.2020, 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 energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 

modificările și completările ulterioare;  

▪ Prevederile Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în 

aprovizionarea cu gaze naturale;  

▪ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

▪ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 



▪  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪  Prevederile Ordinului nr. 203/2020 privind modificarea Metodologiei de 

stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor 

naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019; 

▪  Prevederile Ordinului nr. 178/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind 

racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale; 

▪  Prevederile Ordinului nr. 172/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind 

racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale; 

▪  Decizii ANRE, reglementări tehnice și standard de performanță în vigoare; 

▪ Contractul de cofinanțare nr.170012277/14.01.2019 încheiat între Societatea 

DISTRIGAZ S.R.L, ENGIE România și Municipiul Târgoviște; 

▪ Solicitarea locuitorilor de pe strada Oltului înregistrată la Primaria Târgoviște 

cu numărul 31095/03.09.2020 pentru extinderea rețelei de gaze naturale pe 

toată lungimea străzii Oltului; 

▪ Dispozitia de santier nr. 1/03.09.2020; 

▪ Deviz costuri suplimentare extindere conducta gaze naturale; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 456/28.11.2018 privind aprobarea investiției 

„Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului, localitatea Târgoviște, 

județul Dâmbovița”; 

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

adoptat prin OUG nr. 57/2019; 

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

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. I Se modifică articolul 5 din cuprinsul H.C.L. nr. 456/28.11.2018 privind 

aprobarea investiției ”Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului, 

localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează: 



„Valoarea totală estimată a investiției (strada Oltului, în lungime de 392 ml) 

este de 66.157,32 lei cu TVA, din care investiția suportată de Municipiul 

Târgoviște având o valoare de 60.564,32 lei cu TVA”. 

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. III 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 

 

 

 

 

 

 

 

 Red. M.L.U. 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

  18 decembrie 2020 

Direcția Economică X  

Direcția Managementul Proiectelor 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  X  

Comisia nr. 5 X  

 



DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Nr. ____________/__________________________ 

                                                                                  Aprob,                                                                                                 

                                                                               PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE 

                                                                                  Jr. Daniel Cristian STAN 

 

                                                                 

                                                REFERAT DE APROBARE 

 

 

Pentru obiectivul de investitie: „Extindere retea gaze naturale pe strada Oltului, 

localitatea Targoviste,  jud.Dambovita” se propune realizarea extinderii retelei de gaze naturale 

pe toata lungimea acesteia, precum si majorarea valorii investitiei suportata de Municipiul 

Targoviste.  

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea extinderii pe toata lungimea strazii Oltului, il 

reprezinta dezvoltarea continua a infrastructurii de utilitati publice, prin redimensionarea si 

prioritizarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara cu impact asupra dezvoltarii locale care 

sa conduca la satisfacerea cerintelor de interes public ale colectivitatilor locale si la cresterea 

bunastarii locuitorilor. 

            Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunitatii initierii unei 

hotarari de Consiliu Local pentru aprobarea modificarii art. 5 din H.C.L. 109/28.02.2019 prin care 

conducta propusa initial se va executa pe toata lungimea acesteia, precum si majorarea valorii 

investitiei suportata de Municipiul Targoviste pentru obictivul de investitie „Extindere retea gaze 

naturale pe strada Oltului, localitatea Targoviste,  jud.Dambovita”. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV DMP., 

Ing. Aurel CIOBANU 

 

 

 



DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Nr________________________________                                                                                                                                          

 

                                                                                                     APROBAT, 

                                                                                                    PRIMAR 

                                                                                             Jr. Daniel Cristian STAN                          

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea H.C.L. nr. 456/28.11.2018 privind aprobarea  investitiei  

 ,,Extindere retea de gaze naturale  pe strada Oltului, localitatea Targoviste, 

jud.Dambovita”. 

Contract de cofinantare nr.170012277/14.01.2019 

 

 

1. Initiatorul proiectului de hotarare – MUNICIPIUL TARGOVISTE  

                                                            Primar Jr. Daniel Cristian STAN 

2.  Reprezentantul initiatorului proiectului de hotarare 

                                                            Viceprimar Jr. Catalin RADULESCU 

3.  Situatia premergatoare initierii proiectului de hotarare 

 Municipiul Targoviste este un oras in plin proces de dezvoltare si 

modernizare, fapt pentru care are in vedere permanent dezvoltarea continua a 

infrastructurii de utilitati publice prin redimensionarea si prioritizarea investitiilor in 

infrastructura tehnico-edilitara cu impact asupra dezvoltarii locale care sa conduca 

la satisfacerea cerintelor de interes public ale colectivitatilor locale si la cresterea 

bunastarii locuitorilor. 

 Expansiunea teritoriala si dezvoltarea imobiliara din Municipiul Targoviste 

au condus la construirea de noi locuinte si implicit la necesitatea asigurarii de utilitati 

tehnico-edilitare. In acest sens Municipiul Targoviste, urmare solicitarilor primite 

din partea unor cetateni de pe strada Oltului privind accesul la sistemul de distributie 

a gazelor naturale, a initiat demersurile necesare prin adresa nr. 31095/03.09.2020 

pentru extinderea retelei de gaze naturale pe toata lungimea strazii Oltului. 

 4. Oportunitatea initierii proiectului de hotarare. 

Avand in vedere: 

➢ Contract de cofinantare nr.170012277/14.01.2019 incheiat intre S.C. 

DISTRIGAZ S.R.L, ENGIE Romania si Municipiul Targoviste; 

➢ Solicitarea locuitorilor de pe strada Oltului inregistrata la Primaria Targoviste 

cu numarul 31095/03.09.2020 pentru extinderea retelei de gaze naturale pe 

toata lungimea strazii Oltului; 

➢ Dispozitia de santier nr. 1/03.09.2020; 



➢ Deviz costuri suplimentare extindere conducta gaze naturale; 

➢ Referatul de aprobare numarul 35222/07.10.2020,  

va supunem spre analiza si aprobare modificarea art. 5 din H.C.L. 456/28.11.2018 

prin care conducta propusa initial se va executa pe o lungime de 392 ml fata de 

332 lungimea initiala, precum si majorarea valorii investitiei cu 17.036,50 cu 

TVA, astfel valoarea actualizata estimata a investitiei suportata de Municipiul 

Targoviste va fi de 60.564,32 lei cu TVA. 

 

5. Propunerea compartimentului de specialitate. 

 Prin prezentul raport de specialitate, Directia Managementul Proiectelor 

propune modificarea art. 5 din H.C.L. 456/28.11.2018 care va avea urmatorul 

cuprins: ,,Valoarea totala estimata a investitiei (strada Oltului, in lungime de 392 ml) 

este de 66.157,32 lei cu TVA, din care investitia suportata de Municipiul Targoviste 

avand o valoare de 60.564,32 lei cu TVA”. 

 

6. Documente care stau la baza initierii proiectului de hotarare: 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale. 

 

7. Baza legala a proiectului de hotarare: 

- Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordinul nr. 203/2020 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor 

reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

41/2019; 

- Ordinul nr. 178/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la 

sistemul de distribuţie a gazelor naturale;  

- Ordinul nr. 172/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la 

sistemul de transport al gazelor naturale; 

- Legea nr.346/2007 privind masuri pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea 

cu gaze naturale; 

- Legea nr.51/2006 privind legea serviciilor comunitare de utilitati publice; 

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii; 

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicata; 

- Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si 

sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 

- Decizii ANRE, reglementari tehnice si standard de performanta in vigoare. 

 



8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii 

proiectului de hotarare. 

Proiectul de investitii “Extindere retea de gaze naturale pe strada Oltului, 

localitatea Targoviste, jud.Dambovita” se inscrie pe linia dezvoltarii durabile a 

infrastructurii tehnico- edilitare la nivelul Municipiului Targoviste si reprezinta un 

obiectiv investitional a carui finalitate va contribui si va permite cresterea gradului 

de conectare a locuitorilor la reteaua de distributie gaze naturale, a calitatii serviciilor 

publice oferite, va oferi siguranta in procesul de furnizare a gazelor naturale si nu in 

ultimul rand, va contribui la imbunatatirea conditiilor de locuire. 

 

9. Surse de finantare ale proiectului de hotarare. 

Bugetul local al Municipiului Targoviste 

 

10. Semnatura initiatorilor 

VICEPRIMAR 

Jr. Catalin RADULESCU 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

Ec.Dr. Silviana Ecaterina MARIN 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV D.M.P. 

Ing. Aurel CIOBANU 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. D.M.P., 

Jr. Ciprian STĂNESCU 

 

 

BIROUL CONTENCIOS JURIDIC 

Jr. Adrian MOCANU /Jr.Elena MUDAVA 

 

 

Intocmit, 

Cons. Cirstian Mirela 


