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Anexa nr. 1 la HCL nr. 265/27.08.2021 

 

Datele de identificare a bunurilor  ce  completează Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public  al Municipiului Târgovişte componente ale investitiei “ Reabilitare și modernizare Piața 

Tricolorului din Municipiul Târgoviște “ ce se transmit către Compania de Apă Târgovişte 

Dâmboviţa SA 

 

 
 

 

Poziţie 

înreg. 

 

Codul 

de 

clasific. 

 

 

Denumirea 

bunului 

 

 

Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau după 

caz, al dării 

în folosinţă 

 

Valoare de 

inventar 

-lei- 

 

Situaţia juridică 

actuală. 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3984 
1.8.6. 

Rețea de apă 

Piaţa 

Tricolorului 

Rețea de apă în lungime 

de 381 metri, compusă 

din: conducte PEHD 

PE80 SDR17.6  cu 

diametre cuprinse între 

32-110mm, Pn 6 atm.; 

cămin apometric din 

beton armat 1x1x1,50 

metri cu placă de 

acoperire din beton 

armat , echipat cu 

instalaţie hidraulică şi 

contor apă rece Dn 80 şi 

Q max= 90 mc/h; trei 

cişmele de băut apă cu 

descărcare automată şi 

robinet cu temporizator, 

11 hidranţi de grădină 

Dn 32 mm;  

amplasament: teren 

aferent Piaţa 

Tricolorului, număr 

cadastral 83562 

2021 286.008,93 

HCL nr. 

206/29.06.2018 

HCL nr. 

453/19.12.2019; 

HCL nr. 

178/30.07.2020, 

Poces -verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

33168/18.09.2020

; Autorizația de 

construire nr. 

276/05.09.2018 

 

 

 

 

 

1.8.7 

Rețea de 

canalizare Piaţa 

Tricolorului 

Rețea de canalizare în 

lungime de 98 metri, 

compusă din: conducte 

PVC KG Dn 200 mm; 4 

2021 1.614.186,12 

HCL nr. 

206/29.06.2018 şi 

HCL nr. 

453/19.12.2019; 



 

 

 

 

3985 

cămine de colectare ape 

pluviale cu dimensiunile 

500x200x670 mm şi 

rigole prefabricate din 

beton în lungime totală 

297 metri;  

amplasament: teren 

aferent Piaţa 

Tricolorului, număr 

cadastral 83562 

 

 

 

HCL nr. 

178/30.07.2020, 

Poces -verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

33168/18.09.2020

; Autorizația de 

construire nr. 

276/05.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3986 
1.8.13 

Cameră tehnică 

fântâni arteziene  

Piaţa 

Tricolorului 

Construcţie subterană în 

suprafaţă de 8,16 mp, 

dimensiuni exterioare 

2,4x3,4x2,4 şi inălţime 

interioară 2 metri; în 

care sunt montate  2 

buc. filtru de nisip cu 

pompă Q=7mc/h, 2 buc. 

dozator mecanic de clor, 

1 buc. grup încărcare 

automată, 2 buc senzori 

de nivel cu releu, pompă 

submersibilă de 

siguranţă, tablou 

electric, cu surse de 

alimentare şi controller 

pentru iluminare bLED 

RGB., sistem ventilaţie 

forţată cu ventilator cu 

debit de 80mc/h, sistem 

iluminare cu bec LED 

15 W, cămin acumulare 

apă, ţevi PVC, robineţi, 

elemente de trecere, 

scară metalică H 2,2 

metri 

2021 260.163,87 

HCL nr. 

206/29.06.2018 şi 

HCL nr. 

453/19.12.2019; 

HCL nr. 

178/30.07.2020, 

Poces -verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

33168/18.09.2020

; Autorizația de 

construire nr. 

276/05.09.2018 

 

   
 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  SECRETARUL GENERAL  

                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,           

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea 


