
 

ANEXA Nr. 1 la H.C.L. nr. 491 /21.12.2018  

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 

„Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule 

ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea şi 

reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în 

municipiul Târgovişte” 

 

 

A. Indicatori maximali 

        a ) - Valoare totală a investitiei:  

 

    60.767.934,14 lei  inclusiv TVA, echivalent 13.284.350,77 euro,   (la curs 1 euro = 

4.5744 lei) 

                        din care C+M: 51.714.146,76 lei  inclusiv TVA, echivalent  11.305.121,27 

euro. 

 

        b ) durata de realizare a investitiei: 36 luni; 
 

 

B. Indicatori minimali 
 

Indicatori specifici infrastructură mobilitate urbană   

 

Lungime carosabil modernizat       3,059 

km 

Suprafata carosabil modernizat      

 42.807 m
2
; 

Lungime trotuare modernizate       6,118 

km 

Suprafata trotuare modernizate      

 24.150 m
2
; 

Lungime benzi dedicate pentru transport public     1,4 

km; 

Suprafata spatiu verde modernizat:      2240 

m
2
; 

Arbori cu grad ridicat CO2 plantati:      48 

buc; 

Mobilier urban: 

 Banci:          73 

buc; 

 Cosuri de gunoi        132 

buc; 

 Rasteluri de biciclete        95 

buc; 

Statii de imbarcare/debarcare calatori modernizate:    28 

buc; 



Statii de capat amenajate        3 

buc; 

Autobaza (depou) construita       1 

buc; 

Poduri reabilitate         2 

buc; 

Poduri nou construite        1 

buc; 

 

 

Indicatori specifici modernizării Pasaj DN72 

Lungimea totală a suprastructurii pod reabilitat:                   

 307.75 m; 

 

 

Parametrii specifici construcţiilor 

Autobaza si statie capat Str. Ialomiţei nr. 5 

Coeficienti urbanstici: 

POT propus =19,05% 

CUT propus =0,22 

Aria construita (la sol), este de 3217,74 mp . 

Aria desfasurata este de 3749.29 mp 

Spatii verzi amenajate: 4995.26 mp; 

din care: 

 

 

 

Statie de capat Str. Unirii nr. 6A 

Coeficienti urbanstici: 

POT propus =22,64% 

CUT propus =0,27 

Spatii verzi amenajate: 212.55 mp; 

 

Statie de capat Şos. Găeşti 

Coeficienti urbanstici: 

Arie construită

(metri pătrați)

Arie desfășurată

(metri pătrați)
Regim de înălțime

Clădire birouri și mentenanță/Clădire Garare și

spălătorie 3,121.34 mp 3,574.35 mp
P+E

Clădire Statie de capat 78.54 mp 157.08 mp P+E

Copertină metalică P

Cabină poartă 17.86 mp 17.86 mp P



POT propus =1,17% 

CUT propus =0,02 

Aria construita (la sol), este de 59 mp . 

Aria desfasurata este de 106,1 mp 

Spatii verzi amenajate: 2767 mp; 

 

 

C.  Alti indicatori specifici domeniului de activitate  

 

 

In urma implementarii proeictului de investitie, se vor obtine urmatorii indicatori de 

rezultat, conform specificului si obiectivelor proiectului de investitie: 

 

Creșterea numărului de bicicliști cu min 3,5% la nivelul primului an de după 

finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 3,8% la nivelul ultimului an 

al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) 

Creșterea numărului de pietoni cu min 3,6% la nivelul primului an de după 

finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 3,6% la nivelul ultimului an 

al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027) 

Creșterea numărului de pasageri transport public cu min 5% la nivelul primului an 

de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2023), respectiv cu min 7% la 

nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 

2027) 

Reducerea traficului de autoturisme personal cu min 4% la nivelul primului an de 

după finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu min 3,9% la nivelul 

ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027) 

Reducerea cantității de emisii GES cu min 3,4% la nivelul primului an de după 

finalizarea implementării proiectului (2023), respectiv cu 3,3% la nivelul ultimului an 

al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2027) 

 

 

D. Sursa de finanțare: 

- fonduri proprii din bugetul local al Municipiului Târgovişte; 

- fonduri externe nerambursabile din Programul Operaţional Regional 2014-2020, 

Axa 4.1 

 

 

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,       

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


