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Anexa la HCL nr. 75/25.02.2021 

 

 

Datele de identificare ale activelor fixe corporale realizate în cadrul obiectivului de investiții 

„Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a 4 

stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în Municipiul Târgoviște”  

ce se includ în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte  

 
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

3912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.16.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stație de 

reîncărcare 

electrică 

autovehicule - 

Strada Justiției 

Amplasament: teren număr 

cadastral 83119 situat în 

Strada Justiției, parcare zona 

Stadion Municipal Eugen 

Popescu; compusă din: stație 

de reîncărcare pentru 

vehicule auto electrice și 

electrice hibrid plug-in de 

putere înaltă de 50 kw curent 

continuu – 1 buc., 

echipament Point of sales 

care permite citirea 

cardurilor bancare – 1 buc., 

echipamente de monitorizare 

si supraveghere cu două 

camera video exterioare- 1 

buc.  

2020 252.293,91 

 

 

 

HCL nr. 

297/28.08.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

17197/23.05.2019, 

Autorizație de 

construire nr. 

391/05.12.2018;  

 

 

 

 

 

 

 

3913 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.16.5. 

 

 

 

 

 

Stație de 

reîncărcare 

electrică 

autovehicule - 

Strada 

Constantin 

Brâncoveanu 

Amplasament: teren număr 

cadastral 83118 situat în 

Strada Constantin 

Brâncoveanu, parcare zona 

Piața 2 Brazi; compusă din: 

stație de reîncărcare pentru 

vehicule auto electrice și 

electrice hibrid plug-in de 

putere înaltă de 50 kw curent 

continuu - 1 buc., 

echipament Point of sales 

care permite citirea 

cardurilor bancare - 1 buc., 

echipamente de monitorizare 

si supraveghere cu două 

camera video exterioare- 1 

buc.  

2020 252.293,91 

 

 

 

 

HCL nr. 

297/28.08.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

17197/23.05.2019, 

Autorizație de 

construire nr. 

391/05.12.2018;  



 

 

 

 

 

3914 

 

 

 

 

 

2.1.16.5. 

 

 

 

 

Stație de 

reîncărcare 

electrică 

autovehicule - 

Calea 

Ialomiței 

Amplasament: teren număr 

cadastral 83120 situat în 

Calea Ialomiței, parcare 

exterioara zona Complex 

Natație; compusă din: stație 

de reîncărcare pentru 

vehicule auto electrice și 

electrice hibrid plug-in de 

putere înaltă de 50 kw curent 

continuu - 1 buc., 

echipament Point of sales 

care permite citirea 

cardurilor bancare - 1 buc., 

echipamente de monitorizare 

si supraveghere cu două 

camera video exterioare- 1 

buc. 

2020 252.293,91 

 

 

 

HCL nr. 

297/28.08.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

17197/23.05.2019,  

Autorizație de 

construire nr. 

391/05.12.2018;  

 

 

 

 

 

 

 

3915 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.16.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Stație de 

reîncărcare 

electrică 

autovehicule - 

Strada Stelea 

Amplasament: teren număr 

cadastral 74567 situat în 

strada Stelea, parcare zona 

Biserica Geartoglu - B.R.D.; 

compusă din: stație de 

reîncărcare pentru vehicule 

auto electrice și electrice 

hibrid plug-in de putere 

înaltă de 50 kw curent 

continuu - 1 buc., 

echipament Point of sales 

care permite citirea 

cardurilor bancare - 1 buc., 

echipamente de monitorizare 

si supraveghere cu două 

camera video exterioare - 1 

buc. 

2020 252.293,92 

 

 

HCL nr. 

297/28.08.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

17197/23.05.2019, 

Autorizație de 

construire nr. 

391/05.12.2018;  
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  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL  

              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                       jr. Silvia-Elena Stanca 

 

 

 
 


