
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE                                                                                    

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL 

 

Anexa la HCL nr. 98/31.03.2020 
 

Datele de identificare a bunurilor  ce alcătuiesc obiectivul de investiții „ Extindere  rețea  de 

canalizare menajeră  în sistem  divizor  și  a rețelei de distribuție apă  pe  Strada 

Crizantemei, din  Municipiul Târgoviște, Judetul Dâmbovița ” ce se includ în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte şi se concesionează către 

Societatea 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extindere 

rețea de 

distribuție 

apă Strada 

Crizantemei 

Rețea de distribuție apă în 

lungime de 459 metri , 

realizată cu conducte PEID 

PE 100 Pn 6at, De 63 mm pe 

lungime de 158 metri, și De 

110 mm pe lungime de 301 

metri, prin racordarea la 

rețeaua de distribuție  apă 

existentă pe strada Calea 

Câmpulung; 11 racorduri 

individuale de apă  cu 

conducte  PEID PE100, Pn 

6at, De 25 mm, pe fiecare 

racord în parte este montat 

câte un robinet de concesie 

și un contor, amplasate într-

un cămin prefabricat  din 

polietilenă De 550 acoperit 

cu capac necarosabil; 5 buc. 

hidranți supraterani Dn 80, 

pentru stingerea incendiilor; 

amplasament: subteran teren 

aferent strada Crizantemei, 

număr cadastral 83838 

2019 170.965,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCL nr. 364 

/26.09.2018 

pentru 

modificarea HCL 

nr. 

368/27.09.2017; 

Proces verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor nr. 

41555/03.12.2019  

 

 

 

 

 

 

3857 

 

 

 

 

 

 

1.8.7. 

 

 

 

 

Extindere 

rețea de 

canalizare  

Strada 

Crizantemei 

Rețea de canalizare 

executată din tuburi circulare 

PVC multistrat SN4, Dn 250 

mm, în lungime totală de 

301,5 metri pe care s-au 

montat 10 cămine de 

vizitare, acoperite cu capace 

din fontă carosabilă; 11 buc. 

racorduri individuale de 

canalizare  realizate din 

tuburi de PVC Dn 160 mm, 

2019 
246348,36 

 

HCL nr. 364 

/26.09.2018 

pentru 

modificarea HCL 

nr. 

368/27.09.2017; 

Proces verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor nr. 

41555/03.12.2019 



în lungime totala de 36,5 

metri; amplasament: 

subteran teren aferent strada 

Crizantemei, număr 

cadastral 83838  

 

 

 

 

 

 

 

3858 

 

 

 

 

 

 

1.8.12. 

 

 

 

 

Stație de 

pompare ape 

uzate 

menajere cu 

rețea refulare  

Strada 

Crizantemei 

Stație pompare ape uzate 

menajere prevazută cu 2 

pompe sumersibile (din care 

una de rezervă), cu tocător  

Q=1,26 mc/h, H=10 mCA, 

Pmax=2,5kw, complet 

automatizată, pompare în 

rețeaua de canalizare prin 

conductă de refulare cu 

diametrul de 75 mm și 

lungime de 256 metri; 

amplasament: subteran teren 

aferent strada Crizantemei, 

număr cadastral 83838 

2019 
85.301,03 

 

 

 

HCL nr. 364 

/26.09.2018 

pentru 

modificarea HCL 

nr. 

368/27.09.2017; 

Proces verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor nr. 

41555/03.12.2019 

  Total   502.615,27  

 

 

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL  

              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu                    jr. Silvia-Elena Stanca 
 


