
 

 

 

 

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE                                                                                    

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL 

 

Anexa la HCL nr.240/29.07.2021 

 

Datele de identificare a bunurilor  ce alcătuiesc obiectivul de investiții ” Extindere și realizare 

rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Priseaca- pe străzile 

Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului și Înfrățirii ” 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 

clas. 

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 

 

 

 

 

3965 

 

 

 

 

1.8.6. 

Extindere rețea de 

apă Strada 

Prisecii și  Strada 

Înfrățirii  

Rețea de apă în lungime 

de 243 metri realizată pe 

două tronsoane- străzile 

Prisecii și Înfrățirii, 

compusă din: conductă 

PEID Dn 110 x 4.0 mm, 

racordată la o conductă 

PEID 160 mm, existentă 

pe strada Înfrățirii, 4 buc. 

hidranți; amplasament: 

teren aferent strada 

Prisecii număr cadastral 

82888, 82895 și strada 

Înfrățirii număr cadastral 

83685 

2021 73.857,89 

HCL nr. 

370/27.09.2017, 

HCL nr. 

358/26.09.2019,  

HCL nr. 

205/30.06.2021; 

Proces verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor nr. 

73/31.05.2021, 

Autorizația de 

construire nr. 

347/20.09.2019 

 

 

 

3966 

 

 

 

1.8.6. 

 

Extindere rețea de 

apă Strada Teilor   

Rețea de apă în lungime 

de 390 metri, compusă 

din conductă PEID Dn 

110 x 4.0 mm, racordată 

la o conductă PEID 110 

mm, existentă pe strada 

Teilor, 5 buc. hidranți; 

amplasament: teren 

aferent strada Teilor, 

număr cadastral 83649, 

83771 

2021 95.197,18 

HCL nr. 

370/27.09.2017, 

HCL nr. 

358/26.09.2019,  

HCL nr. 

205/30.06.2021; 

Proces verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor nr. 

73/31.05.2021, 

Autorizația de 

construire nr. 

347/20.09.2019 

3967 1.8.6. 
Extindere rețea de 

apă Strada Pădurii 

Rețea de apă în lungime 

de 475 metri, compusă 

din conductă PEID Dn 

110 x 4.0 mm, racordată 

la conducta din otel 

DN500 distribuție apă 

stradal existent pe strada 

Pădurii,  

 145.731,79 

HCL nr. 

370/27.09.2017, 

HCL nr. 

358/26.09.2019,  

HCL nr. 

205/30.06.2021; 

Proces verbal de  

 



 

6 buc. hidranți; 

amplasament: teren 

aferent  

 

strada Pădurii număr 

cadastral 84485 

 

receptie la 

terminarea  

 

lucrarilor nr. 

73/31.05.2021, 

Autorizația de 

construire nr. 

347/20.09.2019 

3968 1.8.7. 

Extindere rețea de 

canalizare Strada   

Plantelor  

Rețea de canalizare în 

lungime de 427 metri, 

compusă din conducta 

PVC SN 4 Dn 250, cu 

racordatre la retea 

existentă de canalizare 

menajeră pe strada Calea 

Câmpulung, 15 cămine; 

racorduri individuale  

pentru consumatori = 30 

buc.; amplasament: teren 

aferent strada Plantelor 

număr cadastral 3129-27 

2021 271.926,86 

HCL nr. 

370/27.09.2017, 

HCL nr. 

358/26.09.2019,  

HCL nr. 

205/30.06.2021; 

Proces verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor nr. 

73/31.05.2021, 

Autorizația de 

construire nr. 

347/20.09.2019 

3969 

 

1.8.7. 

 

Extindere rețea de 

canalizare Strada 

Prisecii și  Strada 

Înfrățirii  

Rețea de canalizare în 

lungime de 290 metri, 

compusă din conducta 

PVC SN 4 Dn 250, cu 

racordare la retea 

existentă de canalizare 

menajeră pe strada 

Prisecii, 10 cămine; 

racorduri individuale  

pentru consumatori = 10 

buc.; amplasament: teren 

aferent strada Prisecii 

număr cadastral 82888, 

82895 și strada Înfrățirii 

număr cadastral 83685 

2021 147.654 

HCL nr. 

370/27.09.2017, 

HCL nr. 

358/26.09.2019,  

HCL nr. 

205/30.06.2021; 

Proces verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor nr. 

73/31.05.2021, 

Autorizația de 

construire nr. 

347/20.09.2019 

 

 

3970 

 

 

 

1.8.7. 

 

Extindere rețea de 

canalizare Strada 

Teilor 

Rețea de canalizare în 

lungime de 633 metri, 

compusă din conducta 

PVC SN 4 Dn 250, cu 

racordare la retea 

existentă de canalizare pe 

strada Teilor, 15 cămine; 

racorduri individuale  

pentru consumatori = 15 

buc.; amplasament: teren 

aferent strada Teilor 

număr cadastral 83649, 

83771 

2021 278.809,99 

HCL nr. 

370/27.09.2017, 

HCL nr. 

358/26.09.2019,  

HCL nr. 

205/30.06.2021; 

Proces verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor nr. 

73/31.05.2021, 

Autorizația de 

construire nr. 

347/20.09.2019 

3971 1.8.7. 

Extindere rețea de 

canalizare Strada 

Pădurii  

Rețea de canalizare în 

lungime de 443 metri, 

compusă din conducta 

PVC SN 4 Dn 250, cu 

racordare la retea 

existentă de canalizare pe  

 

2021 224.204,52 

HCL nr. 

370/27.09.2017, 

HCL nr. 

358/26.09.2019,  

HCL nr. 

205/30.06.2021; 

Proces verbal de  



 

strada Pădurii, 14 

cămine;  

 

racorduri individuale  

pentru consumatori = 14 

buc., amplasament: teren 

aferent strada Pădurii, 

număr cadastral 84485 

 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor nr. 

73/31.05.2021, 

Autorizația de 

construire nr. 

347/20.09.2019 

 

 

 

 

 

 

3972 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.12 

 

 

 

Stație de pompare 

ape uzate SPAU3 

Stația de pompare ape 

uzate menajere este 

prevazută cu 2 pompe 

(din care 1 de rezervă) 

sumersibile, cu tocator 

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

Pmax=2,5kw, complet 

automatizată; 

amplasament: montată 

integral și îngropată pe 

strada Pădurii, nu 

necesită împrejmuire de 

protecție, teren aferent 

stradă  număr cadastral 

84485; 

 

2021 83.562,77 

HCL nr. 

370/27.09.2017, 

HCL nr. 

358/26.09.2019,  

HCL nr. 

205/30.06.2021; 

Proces verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrarilor nr. 

73/31.05.2021, 

Autorizația de 

construire nr. 

347/20.09.2019 

  Total   
1.320.945 

 
 

 

 

 

 

                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL 

                     AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


