
 

 

 

                                                                      
 
 
 
Primăria Municipiului Târgovişte vă informează cu privire la semnarea contractului de 

lucrări din cadrul proiectului cu titlul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de 

centură al Municipiului Târgovişte” 
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            Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgovişte şi Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Răzvad,  condus şi reprezentat de Unitatea Administrativ Teritorială  
Municipiul Târgovişte cu sediul în Târgovişte, Str. RevoluŃiei 1-3, judeŃul DâmboviŃa, anunŃă  semnarea 
contractului de lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură 
al Municipiului Târgovişte”. Proiectul se implementează în urma semnării în data de 03.02.2009 a 
contractului de finanŃare nr. 26/03.02.2009, cod SMIS 1098, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul OperaŃional Regional  2007-
2013, Axa prioritară 2 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de 
intervenŃie 2.1 - „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv 
construcŃia / reabilitarea şoselelor de centură”. 
 
Contractul de execuŃie lucrări a fost semnat în data de 28.06.2010  în urma organizării unei 

proceduri de achiziŃie publică la care au participat 11 ofertanŃi. Ofertantul câştigător este Asocierea:  

S.C. CAST S.R.L. – lider asociere, împuternicit, S.C. TRANS BITUM S.R.L., CARENA SpA IMPRESA DI 

COSTRUZIONI 

           Lucrările de construcŃie se vor desfăşura pe o perioadă de 24 luni şi vor viza: 

• Reabilitarea sistemului rutier existent în lungime de 13,808 km, pe zonele în care 
drumul are 4 benzi de circulaŃie şi lăŃirea zonelor de drum cu 2 benzi de circulaŃie la 4 
benzi acolo unde este posibil fără lucrari suplimentare, pe următoarele tronsoane: Str. 
Petru Cercel , Str. Laminorului, Str. Calea Campulung şi Bd. Eroilor, Str. Aleea Sinaia, 
Str. Aleea Mânăstirea Dealu, str. Magrini, str. Caramidari (com. Răzvad) - ramura Valea 
Voievozilor, Str.Calea IalomiŃei (Canalului)  

• Reabilitarea  Pasajului superior  Petru Cercel 
• Modernizarea - dublarea podului rutier peste Râul IalomiŃa la Teiş, prin executarea unui 

pod nou, în aval de cel existent pentru două benzi de circulaŃie şi extinderea la 4 benzi 
de circulaŃie a porŃiunii de drum cuprinse între acest pod şi Pasajul DN 71.  

• Reabilitarea Pasajului superior pe DN 71 în Zona Târgovişte Nord; 
• Reabilitarea Podului rutier peste Raul IalomiŃa la Valea Voievozilor;  
• Realizarea unei reŃele de canalizare pluvială şi unitară; 
• Reabilitarea trotuarelor pe tot traseul inelului de centură şi execuŃia unor trotuare noi  
• Reabilitarea sensurilor giratorii şi a drumurilor laterale 
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