
 

 

 

 

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE                                                                                    

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL 
 

Anexa la HCL nr. 239/29.07.2021 

 

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

realizare rețea de distribuție apa si rețea de canalizare in Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe 

străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Zorilor, Leo Plângă” ce se includ în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte şi se 

concesionează către 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 

 

 

 

 

3973 

 

 

 

 

1.8.6. 

Extindere 

rețea de apă 

Strada 

doctor Leo 

Plângă 

Rețea de apă în lungime 

de 77 metri, compusă din: 

conducte PEID PE 100, 

PN 10, cu De 110 mm, 

racordată la rețeaua 

existentă; vane montate 

îngropat = 1 buc.; cămine 

de branșament din PEID  

= 6 buc.; amplasament: 

teren aferent Strada doctor 

Leo Plângă, număr 

cadastral 76068 

2021 31.366,60 

H.C.L nr. 

206/30.06.2021, 

H.C.L nr. 4 

/12.01.2018, 

PV de receptie 

la terminarea 

lucrarilor  nr. 

74/31.05.2021, 

Autorizație de 

construire  nr. 

322/05.10.2018 

 

 

 

3974 

 

 

 

 

1.8.6. 

 

Extindere 

rețea de apă 

Strada 

profesor 

Cornel Popa 

Rețea de apă în lungime 

de 1629 metri, compusă 

din: conducte PEID, PE 

100, PN 10, cu De 160 

mm, racordare la rețeaua 

de apă existentă pe strada 

Mihai Bravu și strada 

Gimnaziului; cămine de 

vane din beton armat =7 

buc.; hidranți supraterani 

Dn 80 = 16 buc.; cămine 

de branșament din PEID=  

8 buc.; amplasament: 

teren aferent Strada 

profesor Cornel Popa, 

număr cadastral 83993; 

 

2021 414.408,60 

H.C.L nr. 

206/30.06.2021, 

H.C.L nr. 4 

/12.01.2018, 

PV de receptie 

la terminarea 

lucrarilor  nr. 

74/31.05.2021, 

Autorizație de 

construire  nr. 

322/05.10.2018 

3975 1.8.7. 

Extindere 

rețea de 

canalizare 

Strada 

Ciocârliei 

Rețea de canalizare în 

lungime de 168 metri, 

compusă din: conducte 

PVC, SN 4, De 315 mm; 

cămine de vizitare din 

elemente prefabricate din 

beton = 5 buc.; cămine de 

racord din materiale  

2021 129.643,24 

H.C.L nr. 

206/30.06.2021, 

H.C.L nr. 4 

/12.01.2018, 

PV de receptie 

la terminarea 

lucrarilor  nr. 

74/31.05.2021, 



 

plastice = 18 buc.; guri de 

scurgere cu sifon și 

depozit = 6 buc; 

amplasament: teren 

aferent Strada Ciocârliei,  

număr cadastral 83544 

 

Autorizație de 

construire  nr. 

322/05.10.2018 

3976 

 

1.8.7. 

 

Extindere 

rețea de 

canalizare 

Strada  

1 Mai 

Rețea de canalizare în 

lungime de 179 metri, 

compusă din: conducte 

PVC, SN 4, De 315 mm; 

cămine de vizitare din 

elemente prefabricate din 

beton = 6 buc.; cămine de 

racord din materiale 

plastice = 14 buc.; guri de 

scurgere cu sifon și 

depozit = 5 buc; 

amplasament: teren aferent 

Strada 1Mai, Carte 

funciară 83477 număr 

cadastral 83477 

2021 150.254,98 

H.C.L nr. 

206/30.06.2021, 

H.C.L nr. 4 

/12.01.2018, 

PV de receptie 

la terminarea 

lucrarilor  nr. 

74/31.05.2021, 

Autorizație de 

construire  nr. 

322/05.10.2018 

 

 

 

 

3977 

 

 

 

 

 

1.8.7. 

 

Extindere 

rețea de 

canalizare 

Strada 

Tighina 

Rețea de canalizare în 

lungime de 461 metri, 

compusă din:  conducte  

PVC, SN 8, De 315 mm; 

cămine de vizitare din 

elemente prefabricate din 

beton = 13 buc.; cămine 

de racord din materiale 

plastice= 6 buc.; guri de 

scurgere cu sifon și 

depozit = 12 buc; 

amplasament: teren 

aferent Strada Tighina, 

Carte funciară 83884 

număr cadastral 83884 

2021 279.137,5 

H.C.L nr. 

206/30.06.2021, 

H.C.L nr. 4 

/12.01.2018, 

PV de receptie 

la terminarea 

lucrarilor  nr. 

74/31.05.2021, 

Autorizație de 

construire  nr. 

322/05.10.2018 

3978 1.8.7. 

Extindere 

rețea de 

canalizare 

Strada 

Zorilor 

Rețea de canalizare 

compusă din: conducte 

PVC SN 4 De 315 mm în 

lungime de 133 metri,  

conducte PVC  SN 8 De 

315 mm în lungime de 

121 metri,; conducte PVC, 

SN 8, De 200 mm, în 

lungime de 40 metri; 

cămine de vizitare din 

elemente prefabricate din 

beton = 8 buc.; cămine de 

racord din materiale 

plastice = 30 buc.; guri de 

scurgere cu sifon și 

depozit = 5 buc.; 

amplasament: teren aferent 

Strada Zorilor, Carte 

funciară 83735 număr 

cadastral 83735 

2021 210.963,83 

H.C.L nr. 

206/30.06.2021, 

H.C.L nr. 4 

/12.01.2018, 

PV de receptie 

la terminarea 

lucrarilor  nr. 

74/31.05.2021, 

Autorizație de 

construire  nr. 

322/05.10.2018 



 

 

 

 

 

3979 

 

 

 

 

 

 

1.8.7. 

 

Extindere 

rețea de 

canalizare 

Strada 

doctor Leo 

Plângă 

 

Rețea de canalizare în 

lungime de 373 metri, 

compusă din:  conducte 

PVC SN 4 De 315 mm; 

cămine de vizitare din 

elemente prefabricate din 

beton = 7 buc.; cămine de 

racord din materiale 

plastice = 9 buc.; guri de 

scurgere cu sifon și 

depozit = 6 buc.; 

amplasament: teren 

aferent Strada doctor Leo 

Plângă, Carte funciară 

76068 număr cadastral 

76068 

2021 187.273,25 

H.C.L nr. 

206/30.06.2021, 

H.C.L nr. 4 

/12.01.2018, 

PV de receptie 

la terminarea 

lucrarilor  nr. 

74/31.05.2021, 

Autorizație de 

construire  nr. 

322/05.10.2018 

  Total   1.403.048  

 

 

 

                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL 

                     AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

     prof. univ. dr. Ion Cucui                   jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


