
 

                                    Anexa 1 la HCL nr. 220/30.06.2021 

 

 

Datele de identificare ale bunurilor realizate în cadrul obiectivulului de investiții  „ Amenajare Parc 

public de agrement şi loisir U.M. GARĂ” din Bulevardul Regele Ferdinand nr. 4, ce se includ în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte şi se transmit în 

administrarea Direcției de Salubritate 

 

 

 

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 

3951 

 

 

 

 

 

 

1.6.4 

 

 

 

 

 

 

 

Clădire 

multifuncţională - 

Parc public de 

agrement şi loisir 

U.M. GARĂ 

 

Clădire din zidărie şi 

lemn, tip P, 4 încăperi, 

în suprafaţă construită 

de 97,50 mp, cu 

destinaţie de bibliotecă 

şi birouri 

administrative, include 

şi o scenă extensibilă; 

amplasament incintă 

parc, teren număr 

cadastral 81343 

2021 825.972,68 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 

 

 

 

3952 

 

 

 

1.3.7.2 

 

 

 

Alei şi piaţetă 

publică - Parc 

public de 

agrement şi loisir 

U.M. GARĂ 

 

 

Alei din dale inierbate 

în suprafaţă de 26 mp, 

alei din asfalt în 

suprafaţă de 864 mp şi 

piaţetă publică din 

piatră cubică de andezit 

în suprafaţă de 190 mp; 

amplasament incintă 

parc, teren număr 

cadastral 81343 

2021 376.980,18 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 

 

 

 

 

3953 

 

 

 

 

1.3.7.2 

 

 

 

 

Gradene - Parc 

public de 

agrement şi loisir 

U.M. GARĂ 

 

 

 

 

Gradene din beton şi 

înierbate în suprafaţă de 

51,70 mp; amplasament 

incintă parc, teren 

număr cadastral 81343 

2021 360.050,42 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 

 

 

 

3954 

 

 

 

1.8.6 

 

 

Fântână arteziană 

- Parc public de 

La nivelul solului 50 

mp, plăci din granit, 18 

țâșnitori, leduri 

luminoase; 

2021 296.529,04 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 



agrement şi loisir 

U.M. GARĂ 

amplasament incintă 

parc, teren număr 

cadastral 81343 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 

 

 

 

3955 

 

 

 

3.4 

 

 

Loc de joacă 

pentru copii - 

Parc public de 

agrement şi loisir 

U.M. GARĂ 

Teren amenajat în 

suprafaţă de 270 mp, cu 

tartan şi borduri din 

cauciuc; accesorii: 

leagăn copii mari, 

leagăn copii mici, 

balansoar pe arc, jucărie 

pe arc căţel, căsuţă de 

joacă, ansamblu de 

joacă cu tobogan şi 

platforme căţărat, 

balansoar, rotativă pe 

arcuri şi piramidă de 

căţărat; amplasament 

incintă parc, teren 

număr cadastral 81343 

2021 218.889,87 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 

 

 

 

3956 

 

 

 

3.4 

 

 

 

Zonă (Parc) 

Fitness - Parc 

public de 

agrement şi loisir 

U.M. GARĂ 

Accesorii: echipament 

fitness tip 1, 

echipament fitness tip 

2, echipament fitness 

tip 3, echipament 

fitness tip 4, ansamblu 

echipamente fitness tip 

bare; amplasament 

incintă parc, teren 

număr cadastral 81343 

2021 72.166,81 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 

 

 

 

3957 

 

 

 

1.7.1.3 

 

 

 

Reţea de iluminat 

- Parc public de 

agrement şi loisir 

U.M. GARĂ 

 

 

 

Reţea subterană cu 

stâlpi ornamentali sursă 

led, H=1m, 10 buc, 

stâlpi din ţeavă echipaţi 

cu corp de iluminat tip 

led 30W, 51 buc, 

proiector pentru scenă 

şi invertor solar ongrid 

tip Huawei Sun 2000; 

amplasament incintă 

parc, teren număr 

cadastral 81343 

2021 784.231,87 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 

 

 

 

 

3958 

 

 

 

 

1.6.3.2 

 

 

 

 

Împrejmuire - 

Parc public de 

 

 

 

Panouri gard din beton 

prefabricat 157 buc, 

panouri gard decorative 

2021 758.011,86 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 



agrement şi loisir 

U.M. GARĂ 

210 buc şi poartă auto; 

amplasament  teren 

număr cadastral 81343         

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 

 

 

 

3959 

 

 

 

3.3.5. 

 

 

 

Sistem 

supraveghere 

video 

Compus din cameră 

supraveghere video de 

tip IP Bullet exterior,  

25 buc; NVR 16 canale 

plus soft; monitor LDC 

42 inch 2 buc; UPS 

dublă conversie 3000 

VA Rackabil; RACK 

19,42 HU, lăţime 600 

mm, lungime 800 mm, 

complet echipat; router 

wireless cu 8 antene; 

hard disc supraveghere 

8 TB; schwich POE 48 

porturi GB, complet 

echipat; amplasament 

incintă parc, teren 

număr cadastral 81343 

2021 74.060,47 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019;  

 

 

 

3960 

 

 

 

 

Amenajare spaţii 

verzi 

 

Amenajare spaţii verzi 

în suprafaţă de 14.834 

mp și traseu de biciclete 

815 mp; amplasament  

teren număr cadastral 

81343 

2021 1763375,18 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 

3961 1.8.6. 
Alimentare cu apă 

și canalizare 

Rețele apă și canal, 8 

cămine; amplasament 

incintă parc, teren 

număr cadastral 81343 

2021 90.376,56 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 

3962 2.1.24.6. 
Grup sanitar 

ecologic 

Cabină din PVC ; 

amplasament incintă 

parc, teren număr 

cadastral 81343 

2021 14.643,58 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 



construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 

3963 2.1.24.6. 
Grup sanitar 

ecologic 

Cabină din PVC; 

amplasament incintă 

parc, teren număr 

cadastral 81343 

2021 14.643,58 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 

3964 1.6.7. 
Cabină poartă 

complet echipată 

Cabină din PVC, 1 

compartiment; 

amplasament incintă 

parc, teren număr 

cadastral 81343 

2021 20.349,38 

HCL nr. 

441/06.11.2018, 

Proces verbal de 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

67/27.05.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

79/11.03.2019; 

Carte funciară 

81343 Municipiul 

Târgoviște 
 

 

 

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL  

                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

              prof. Ana-Maria Gheorghe                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


