
                       AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                               SECRETARUL GENERAL AL  

                                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

       PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind includerea în domeniului public și în domeniul privat al 

Municipiului Târgoviște a unor bunuri 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa extraordinară, 

astăzi, 06.04.2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 11661/02.04.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11662/02.04.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;  

▪  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 

▪  Prevederile H.C.L. nr. 92/25.02.2021 privind aprobarea încheierii 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin 

atribuire directă în Municipiul Târgoviște; 

▪  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgoviște;  

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) și art. 354 alin. (1) din 

Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare;   

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a 

unui număr de 28 de autobuze hibrid disel-electric Mercedes-Benz Citaro 

Hibrid, destinate transportului public urban de călători în Municipiul 

Târgoviște, ale căror date de identificare sunt înscrise în anexa nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a 

echipamentelor și soft-urilor specifice lucrărilor de întreținere, reparații, 

diagnosticare și reglare pentru autobuze hybrid, ale caror date de identificare 

sunt înscrise în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Bunurile prevăzute la art. 1 și art. 2, se transmit pe bază de proces-

verbal, ca bunuri de retur, către Societatea Servicii Publice Municipale 

Târgovişte S.R.L, în calitate de operator al serviciului de transport public local 

de persoane prin curse regulate în Municipiul Târgovişte, în cadrul Contractului 

de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin atribuire 

directă nr. 7648/04.03.2021. 

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat 

al Municipiului Târgovişte, aprobat conform H.C.L nr. 156/2014  şi H.C.L nr. 

157/2014, se modifică în mod corespunzător.  

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism, Direcţia Economică - 

Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul 

General Municipiului Târgovişte. 

 

INIȚIATOR, 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

 jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 Red. M.L.U 

Compartimentul de resort căruia i-a 

fost transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  02.04.2021 

Compartiment Evidența Patrimoniului X  

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  
 



        DE ACORD 

Primarul Municipiului Targoviste 

jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

 

Referat de aprobare 

privind reglementarea situației juridice a unor bunuri mobile, destinate transportului public urban 

de călători în Municipiul Târgoviște 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște a aprobat prin Hotărârea nr. 442/28.11.2019, 

proiectul de investiție privind ” Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de 

vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea şi reabilitarea 

infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovişte", 

proiect depus spre finantare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 

4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.1 – Promovarea strategiilor 

de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone 

urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante 

pentru atenuarea adaptărilor. 

Urmare a procedurii de achizitie a fost încheiat Contractul de furnizare de produse nr. 

15394/28.04.2020 în baza căruia au fost receptionate 28 de autobuze hibrid diesel-electric marca 

Mercedes-Benz Citaro Hibrid, precum și echipamentele și soft-urilor specifice lucrărilor de 

întreținere, reparații, diagnosticare și reglare pentru autobuze hybrid (HEV).  

Fiind destinate transportului public urban de călători în Municipiul Târgovişte iar serviciul 

respectiv este atribuit Societății Servicii Publice Municipale Târgoviște SRL, în calitate de 

operator, conform art. 136 alin. (1) din OUG 57/2019 Cod administrativ, se inițiază un proiect de 

hotărâre prin care se propune reglementarea situatiei juridice a bunurilor achiziționate, în sensul 

înregistrarii în evidenţa patrimonială a municipiului, prin includerea în domeniul public sau privat, 

după caz, si transmiterea către operatorul de profil. 

Compartimentul de resort va întocmi un raport de specialitate ce va fi înaintat consiliului 

local, care ulterior analizei şi dezbaterii, va decide pe cale de consecință. 

 

Director Directia Economica 

dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN 

 

 



MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE                                                              APROBAT                                                  

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                     Primarul Municipiului Targoviste 

          jr. Daniel Cristian STAN 

           

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind reglementarea situației juridice a unor bunuri mobile destinate transportului public urban 

de călători în Municipiul Târgoviște 

 

 Prin HCL nr. 442/28.11.2019 s-a aprobat proiectul de investitii ” Îmbunătăţirea 

transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii 

necesară transportului, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite 

de transport public în Municipiul Târgovişte", proiect depus spre finantare în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 

Prioritatea de investiţii 4.1 – Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon 

pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor 

sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor, si pentru 

care s-a semnat Contractul de finantare nr. 5338/23.04.2020. 

Astfel, pentru îmbunătăţirea transportului public urban de călători în Municipiul 

Targoviste, urmare a procedurii de achizitie a fost încheiat Contractul de furnizare de produse nr. 

15394/28.04.2020, în baza căruia au fost receptionate conform Proceselor verbale de predare- 

primire, anexate, un numar de 28 de autobuze hibrid disel-electric marca Mercedes-Benz Citaro 

Hibrid, precum și echipamentele și soft-urilor specifice lucrărilor de întreținere, reparații, 

diagnosticare și reglare pentru autobuze hybrid (HEV), ale caror date de identificare sunt prevăzute 

în listele anexe nr.1 și nr. 2. 

Urmare achiziției efectuate se are în vedere inregistrarea acestora în evidența patrimonială 

a municipiului și conform art. 286 alin. (4)/ Cod administrativ- “domeniul public al comunei, al 

oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4- lista cuprinzand 

unele bunuri care apartin domeniului public al comunei, al orasului sau al municipiului, precum şi 

din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, 

dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean “, 

iar potrivit art. 354 alin. (1)- ”domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ- teritoriale 

este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public”.  

Fiind respectat modul de dobândire prevăzut de art. 863 lit. (a) /Cod civil, față de faptul că 

transportul urban de calatori are caracter public, iar prin HCL nr. 92/25.02.2021 s-a aprobat 

încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire 

directă in Municipiul Targoviste nr. 7648/04.03.2021, în baza art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. 

a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și HG nr. 392/14.05.2020, se  propune 

Consiliului Local Municipal să analizeze şi să dispună asupra reglementării următoarelor aspecte 

intervenite:  

1. Includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a unui număr de 28 de autobuze 

hibrid disel-electric Mercedes-Benz Citaro Hibrid, destinate transportului public urban de călători 

în Municipiul Târgoviște, ale căror date de identificare sunt înscrise în anexa nr. 1 la prezentul 

raport. 

lnk:ORU%20GUV%2057%202019%200


2. Includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte al echipamentelor și soft-urilor 

specifice lucrărilor de întreținere, reparații, diagnosticare și reglare pentru autobuze hybrid, ale 

caror date de identificare sunt înscrise în anexa nr. 2 la prezentul raport. 

2. Bunurile prevăzute la pct. 1 și pct. 2, se transmit pe bază de proces-verbal ca bunuri de retur 

către Societatea Servicii Publice Municipale Târgovişte SRL, în calitate de operator al serviciului 

de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Târgovişte, în cadrul 

Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin atribuire directă 

nr. 7648/04.03.2021. 

3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte 

aprobat conform HCL nr. 156/2014  şi HCL nr. 157/2014, se modifică în mod corespunzător.  

Director executiv Directia Economică       Biroul Contencios Juridic Compartiment 

Patrimoniu 

dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN  jr. Elena EPURESCU   cons. Ionel PÎRVAN 

  

 

 


