
 

Anexa la HCL nr. 222/30.09.2020 
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE                                                                                    

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL 

 

Datele de identificare a bunurilor  ce alcătuiesc obiectivul de investiții “Realizarea  și  extinderea  

sistemelor  de canalizare  pe  străzile:  Brașovului,  Valul Cetății, Locotenent  Viorel  Mărceanu, 

Soarelui  și  Nicolae  Bălcescu  din  Municipiul  Târgoviște” ce se includ în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte şi se concesionează către SC Compania de Apă 

Târgovişte - Dâmboviţa SA 

 

 

 

 

Poz. 

înreg. 

Codul 

de 

clasific. 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau după 

caz, al 

dării în 

folosință 

Valoarea de 

inventar  

[lei] 

Situația juridică 

actuală.  

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 
0 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

3885 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.7. 

 

 

 

 

Retea de 

canalizare  

Strada 

Brașovului 

Retea de canalizare 

executată pe lungime de 50 

metri, cu conducte din PVC 

multistrat SN 8, Dn 250 mm, 

4 racorduri laterale  din 

conducte PVC  Dn160, 2 

cămine de vizitare; 

amplasament: subteran teren 

aferent strada Brașovului, 

număr cadastral 83479  

 

2020 

 

80.729,89 

 

H.C.L nr. 365 

/27.09.2017, 

HCL nr. 120 

/28.02.2019,   

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor  nr. 

103/21.08.2020, 

Autorizație de 

construire nr. 

255/21.08.2018 

 

 

 

 

 

 

3886 

 

 

 

 

 

 

1.8.7. 

 

Extindere 

retea de 

canalizare 

Strada 

Soarelui  

Extinderea rețea pe lungime 

de 100 metri, din conducte 

PVC multistrat SN8, Dn 250 

mm, 7 racorduri laterale  din 

conducte PVC Dn160, 3 

cămine de vizitare ; 

amplasament: subteran teren 

aferent strada Soarelui 

(tronson adiacent 1), număr 

cadastral 82904  

 

2020 69.377,90 

H.C.L nr. 365 

/27.09.2017, 

HCL nr. 120 

/28.02.2019,   

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor  nr. 

103/21.08.2020, 

Proces verbal de 

recepție parțială a 

lucrărilor nr. 

2/27.01.2020 

Autorizație de 

construire nr. 

255/21.08.2018 

 

 

 

 

 

3887 

 

 

 

 

 

1.8.7. 

 

 

 

Extindere 

rețea de 

canalizare 

Strada 

Nicolae 

Bălcescu  

 

Extindere rețea de canalizare 

executată pe  lungime de 486 

metri, din conducte PVC  Dn 

250 mm, 16 racorduri 

laterale  din conducte PVC  

Dn160, 13 cămine de 

vizitare ; amplasament: 

subteran teren aferent strada 

Nicolae Bălcescu (tronson 

2a 

si 2b), număr cadastral 

75730 și număr cadastral 

76009 

2020 315.933,27  

H.C.L nr. 365 

/27.09.2017, 

HCL nr. 120 

/28.02.2019,   

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor  nr. 

103/21.08.2020, 

Proces verbal de 

recepție parțială a 

lucrărilor nr. 

2/27.01.2020 



. Autorizație de 

construire nr. 

255/21.08.2018 

 

 

 

 

 

3888 

 

 

 

 

 

1.8.7. 

Rețea de 

canalizare 

Strada 

Locotenent 

Viorel 

Mărceanu 

Rețea de canalizare 

executată pe  lungime de 64 

metri, din conducte PVC 

multistrat SN 8, Dn 250mm, 

4 racorduri laterale  din 

conducte PVC  Dn160, 3 

cămine de vizitare;  

amplasament: subteran teren 

aferent strada Locotenent 

Viorel Mărceanu, număr 

cadastral 83475 

2020 41.843.70 

H.C.L nr. 365 

/27.09.2017, 

HCL nr. 120 

/28.02.2019,   

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor  nr. 

103/21.08.2020, 

Autorizație de 

construire nr. 

255/21.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

3889 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.7. 

 

Retea de 

canalizare 

Strada Valul 

Cetății  

Retea de canalizare din 

conducte PVC multistrat 

SN8, Dn 250 mm, 5 cămine 

de vizitare și 14 racorduri 

laterale  din conducte PVC, 

Dn160; lungime totală de 

216 metri, din care 162 metri 

pe strada Valul Cetății, iar 

54 metri pe strada Camil 

Petrescu unde se află și 

căminul colector de 

deversare gravitațională a 

apelor uzate menajere de pe 

strada Valul Cetății.  

amplasament: subteran teren 

aferent strada Valul Cetății 

(tronson 7), număr cadastral 

75918 si strada Camil 

Petrescu număr cadastral 

83897 

2020 145.069,28 

H.C.L nr. 365 

/27.09.2017, 

HCL nr. 120 

/28.02.2019,   

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor  nr. 

103/21.08.2020, 

Autorizație de 

construire nr. 

255/21.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.12. 

 

Stație de 

pompare ape 

uzate 

menajere 

Strada 

Brașovului 

Stație pompare ape uzate 

menajere complet 

automatizată, cu Dn 1100 și 

2 pompe sumersibile cu 

tocător (1 A+ 1R) Q = 8 

mc/h, H = 8 mCA, P = 2 

x1,5 kw , U = 400 Vca, 

pompare în căminul colector 

existent la intersecția 

străzilor Mihai Bravu cu  

Brașovului, prin  conductă 

de refulare PEHD/PE 100 

DN 110, Pn10 în lungime de 

= 80 metri; amplasament: 

împrejmuită  cu gard în 

curtea Grădinii Zoologice, 

număr cadastral 84318,  

2020 101.395,10 

 

 

H.C.L nr. 365 

/27.09.2017, 

HCL nr. 120 

/28.02.2019,   

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor  nr. 

103/21.08.2020, 

Autorizație de 

construire nr. 

255/21.08.2018 

 

 

 

 

 

 

3891 

 

 

 

 

 

 

1.8.12. 

Stație de 

pompare ape 

uzate 

menajere 

Strada 

Soarelui  

Stație pompare ape uzate 

menajere complet 

automatizată cu Dn 1100 și  

2 pompe sumersibile, cu 

tocător (1 A+ 1R) Q = 8 

mc/h, H  = 8m CA, P= 2 x 

1,5 kw , U = 400Vca, 

pompare în căminul colector 

existent prin  conductă de 

2020 

 

104.424,71 

 

H.C.L nr. 365 

/27.09.2017, 

HCL nr. 120 

/28.02.2019,   

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor  nr. 

103/21.08.2020 



refulare PEHD/PE 100 DN 

110,  Pn10, în lungime de 7 

metri; amplasament: sub 

partea carosabilă a drumului 

cu numărul cadastral 82904 

Autorizație de 

construire nr. 

255/21.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

3892 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.12. 

Statie 

pompare ape 

uzate 

menajere 

Strada 

Nicolae  

Balcescu  

Stație pompare ape uzate 

menajere complet 

automatizata, prevazuta cu 2 

pompe sumersibile , cu 

tocător (1 A+ 1R) Q=8 mc/h, 

H = 8mCA, P = 2 x1,5 kw , 

U = 400Vca, pompare în 

căminul colector existent 

prin conductă de refulare 

PEID/ PE 100, DN 110 mm, 

Pn 10, în lungime de 185 

metri; amplasament montată  

subteran în partea laterală a 

drumului cu numărul 

cadastral 76009, împrejmuită 

cu gard  

2020 108.469,87 

 

 

H.C.L nr. 365 

/27.09.2017, 

HCL nr. 120 

/28.02.2019,   

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor  nr. 

103/21.08.2020, 

Autorizație de 

construire nr. 

255/21.08.2018 

  Total   967.243,72  

 

 

 

 
                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL  

              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

           prof. univ. dr. Ion Cucui                                     jr. Silvia-Elena Stanca 

 
 

 

 
 

 

 


