AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reglementarea situației juridice a unui mijloc fix aflat în proprietatea
publică a Municipiului Târgoviște
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii
noiembrie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 39224/11.11.2020, 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. 39225/11.11.2020 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 OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public
al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
▪ Prevederile Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările
ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului
Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa,
cu modificările și completările ulterioare – poziția 409;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 148/28.05.2020 pentru modificarea anexei la HCL nr.
134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public
local în Municipiul Târgoviște către Societatea SERVICII PUBLICE
MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L, cu modificările ulterioare;
▪ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;
▪ Prevederile art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a), art. 361 alin. 2 și art.
363 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;
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, adoptă
următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului
Târgovişte, pentru scoaterea din funcţiune și după caz, valorificarea și casarea, a
conductorilor electrici alcătuind rețeaua aeriană fir contact cale dublă, componentă
a mijlocului fix Reţea contact urban troleibuze, avand datele de identificare
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcţiune și demontarea prin dezmembrare,
depozitarea, evaluarea cantitativ-valorică a bunurilor prevăzute la art. 1 și
valorificarea acestora prin vânzare.
Art. 3 Vânzarea componentelor rezultate în urma dezmembrării, se face prin
organizarea de licitație publică, organizată în condițiile legii, valoarea de piață fiind
determinată prin raport de evaluare întocmit de evaluatori autorizați.
Art. 4 Societatea Servicii Publice Municipale Târgovişte SRL, aflată în subordinea
consiliului local, va proceda la demontarea prin dezmembrare și depozitarea
componentelor, iar Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat va
întreprinde măsurile privind evaluarea cantitativ-valorică a bunurilor și valorificarea
acestora prin vânzare.
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică-Compartimentul Evidenţa
Patrimoniului, Societatea Servicii Publice Municipale Târgovişte S.R.L, Direcția de
Administrare a Patrimoniului Public și Privat şi pentru comunicare, Secretarul
General al Municipiului Târgovişte.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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DE ACORD
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

Referat de aprobare
privind luarea unor măsuri referitoare la reglementarea situației juridice a unui mijloc fix aflat în
proprietatea publică a Municipiului Târgoviște
Municipiul Târgovişte deţine în proprietate publică mijlocul fix- Reţea contact urban
troleibuze, pusă în funcțiune în anul 1995, construită aerian pe un traseu în lungime stradală de
aproximativ 12 km, si compusă din stâlpi de beton și conductori electrici cuprici fir contact cale
dublă, pentru care durata normală de funcționare (20 de ani) este îndeplinită.
Întrucât transportul urban troleibuze a fost desființat de o mare perioada de timp iar rețeaua
de contact nu mai are nicio funcționalitate, arhitectura stradala fiind afectată din punct de vedere
urbanistic, existența acesteia pe arterele stradale nu se mai justifică, sens în care o folosință
ulterioară a conductorilor electrici nu mai este posibilă întrucât transportul electric pe cablu nu mai
este utilizat, municipalitatea găsind solutii alternative de asigurarea transportului public.
Asfel, în sensul celor prezentate se inițiază un proiect de hotărâre privind reglementarea
situației juridice, conform prevederilor legale de scoaterea din funcțiune și valorificare a bunurilor
ce alcatuiesc domeniul public, prin scoaterea din funcţiune și demontarea prin dezmembrare,
depozitarea, evaluarea cantitativ/valorică și valorificarea conductorilor electrici cuprici fir contact
cale dublă, compartimentul de resort urmând a întocmi si înainta consiliului local un raport de
specialitate, care ulterior analizei şi dezbaterii va decide pe cale de consecință.

Director executiv Directia Economica
dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

APROBAT
Primarul Municipiului Targoviste
jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind luarea unor măsuri referitoare la reglementarea situației juridice a unui mijloc fix aflat în
proprietatea publică a Municipiului Târgoviște

Municipiul Târgovişte deţine în proprietate publică bunul cu numărul de inventar 1009268Reţea contact urban troleibuze, înregistrat la poziția 554 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Municipiului Târgovişte aprobat prin HCL nr. 156/2014, corespunzătoare
poziţiei 409 din HG nr. 1350/2001.
Construită aerian pe un traseu în lungime de aproximativ 12 km, rețeaua este compusă din
757 stâlpi din beton și conductori electrici cuprici fir contact cale dublă, fiind amplasată pe străzile:
Strada căpitan Stanică Ilie, Strada Lăzărică Petrescu, Strada soldat Nae Ion, Bulevardul IC
Brătianu, Strada colonel Dumitru Băltărețu, Șoseaua Găești, Bulevardul Unirii, Strada Constantin
Brâncoveanu, Strada Gării, Bulevardul Regele Carol I, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Bulevardul
Independenței, și în baza HCL nr. 148/28.05.2020 pentru modificarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Târgoviște nr.
7580/04.03.2019, aceasta a fost transmisă către Societatea Servicii Publice Municipale Târgovişte
SRL.
Întrucât transportul urban troleibuze este inexistent în municipiu iar rețeaua de contact nu
mai are nicio funcționalitate, arhitectura stradala fiind afectată din punct de vedere urbanistic, pe
cale de consecință, existența acesteia pe arterele stradale nu se mai justifică, sens în care o parte
din conductorii electrici au fost demontați de pe stâlpi iar o parte urmează a fi demontați și
depozitați în incinta din Bulevardul Unirii nr. 6, în care își desfășoară activitatea Societatea Servicii
Publice Municipale Târgovişte SRL.
Pusă în funcțiune în anul 1995, reţeaua de troleibuze are durata normală de funcționare (20
de ani) îndeplinită, și față de faptul ca inutilitatea cablurilor conduce la dezafectarea retelei, iar o
folosință ulterioară a conductorilor electrici nu mai este posibilă întrucât transportul electric pe
cablu nu mai este utilizat, municipalitatea găsind solutii alternative de asigurare a transportului
public urban, se impune reglementarea situației juridice, conform prevederilor legale de scoaterea
din funcțiune și valorificare a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public:
- Ordonanţă nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare al activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale: mijloacele fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau
neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, se scot din funcţiune, se valorifică
şi se casează prin trecerea in domeniul privat;
- Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat
în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare - Capitolul III. Scoaterea din funcţiune
şi casarea mijloacelor fixe: după aprobarea scoaterii din functiune se va proceda la valorificarea
acestora, prin vanzare (licitatie sau negociere directa) sau prin casare, cu ocazia casării se va
proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe și la valorificarea acestora (vânzarea componentelor

rezultate, utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe din cadrul unității,
sau valorificarea ca materiale nerecuperabile.
- Hotărârea de Guvern nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare
a bunurilor aparţinând instituţiilor publice – Anexa nr. 2. Regulament privind valorificarea
bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice: 1.2. Valorificarea prin vânzare a
bunurilor scoase din funcţiune sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolării
sau dezmembrării acestora, potrivit legii, aflate în administrarea exclusivă a instituţiei publice se
face prin organizarea de licitaţie publică deschisă cu strigare.
- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 108 lit.e), art.361 alin. (2),
art. 363.
Astfel în sensul celor prezentate se supun atenției Consiliului Local Municipal Târgoviște
spre analiză și dezbatere următoarele:
(1). Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, pentru scoaterea
din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, a conductorilor electrici alcătuind
rețeaua aeriană fir contact cale dublă, componentă a mijlocului fix Reţea contact urban troleibuze,
avand datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2). Scoaterea din funcţiune și demontarea prin dezmembrare, depozitarea, evaluarea
cantitativ/valorică a bunurilor prevăzute la pct. (1) și valorificarea acestora prin vânzare.
(3). Vânzarea componentelor rezultate în urma dezmembrării, se face prin organizarea de licitație
publică, organizată în condițiile legii, valoarea de piață fiind determinată prin raport de evaluare
întocmit de evaluatori autorizați.
(4). Societatea Servicii Publice Municipale Târgovişte SRL, aflată în subordinea consiliului local,
va proceda la demontarea prin dezmembrare și depozitarea componentelor, iar Direcția
Administrarea Domeniului Public și Privat va întreprinde măsurile privind evaluarea
cantitativ/valorică a bunurilor și valorificarea acestora prin vânzare.

Director economic
dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN

Biroul Juridic contencios
jr. Elena EPURESCU

Întocmit
cons. Ionel PÎRVAN

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE
Anexă la Hotărârea nr. ....../......
Datele de identificare ale mijlocului fix - Reţea contact urban troleibuze - pentru care
conductorii electrici fir contact cale dublă, se scot din funcțiune, în vederea valorificării
Codul
de
clasific.

1.3.4.2.

Nr.
inventar

1009268

Denumirea
bunului

Date identificare

Valoare
inventar
(lei)

Reţea contact
urban
troleibuze

Municipiul Târgoviște,
construită aerian fir contact cale
dublă pe un traseu în lungime de
aproximativ 12 km; rețea
dezafectată parțial de
conductori, compusă din 757
stâlpi din beton și
conductori cuprici:
Șoseaua Găești- 144 stâlpi
dezafectată de conductori;
Bulevardul IC Brătianu- 124
stâlpi dezafectată; străzile soldat
Nae Ion, căpitan Stanică Ilie și
Lăzărică Petrescu- 29 stâlpi
parțial dezafectată; Strada
Constantin Brâncoveanu- 84
stâlpi nedezafectată; Sens
giratoriu intersecție strada
Constantin Brâncoveanu și
Bulevardul Unirii, 18 stâlpi sens
giratoriu + 105 stâlpi bulevard
nedezafectată; Strada Gării- 50
stâlpi parțial dezafectată;
Bulevardul Regele Carol I- 59
stâlpi nedezafectată; Bulevardul
Mircea cel Bătrân- 35 stâlpi
nedezafectată; Bulevardul
Independenței- 71 stâlpi
nedezafectată; Strada colonel
Dumitru Băltărețu- 26 stâlpi,
nedezafectată; Piața Bărăției- 12
stâlpi nedezafectată

293.100

Compartiment Evidenţă Patrimoniu,
cons. Ionel PÎRVAN

An PIF

Durata
normală de
funcționare
(ani)

1995

20 - 30

