AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte
a obiectivului de investiții „Amenajare Skatepark în Municipiul
Târgoviște - adiacent Parcului Chindia”
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii
februarie 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5815/17.02.2021, 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. 5816/17.02.2021, 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 punctelor 1.2.1 și 1.2.3 din Capitolul III al Normei metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de
conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia din
12.12.2005, aprobată prin Ordinul nr. 1917/2005, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 133/23.10.2020;
▪ Adresa Direcției Managementul Proiectelor nr. 4347/04.02.2021;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 386/10.10.2018 privind aprobarea studiului de
fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Amenajare
skatepark în Municipiul Târgovişte – adiacent Parcului Chindia”;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 16/28.01.2021 pentru modificarea H.C.L. nr.
386/10.10.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul „Amenajare skatepark în Municipiul
Târgovişte – adiacent Parcului Chindia”;
▪ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal
Târgoviște;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) 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
obiectivului de investiții „Amenajare Skatepark în Municipiul Târgoviște adiacent Parcului Chindia”, în valoare totală de 1.281.644,19 lei și înregistrarea
ca activ fix corporal cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Activul fix corporal „Amenajare Skatepark” inclus în domeniul public
al municipiului conform art. 1, se transmite pe bază de proces-verbal în
administrarea Direcției de Salubritate, împreună cu terenul aferent în suprafață
de 4068 m2, situat în Strada profesor Cornel Popa nr. 101, înscris în Cartea
funciară 84170 nr. cadastral 84170 cu drept de proprietate publică în favoarea
municipiului, a cărui valoare de inventar este de 1.342.803 lei.
Art. 3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului
Târgovişte se modifică în mod corespunzător.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcţia
Economică, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul General
al Municipiului Târgoviște.
INIȚIATOR,
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DE ACORD
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

Referat de aprobare
Privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a
obiectivului de investiții „Amenajare Skatepark în Municipiul Târgoviște adiacent Parcului Chindia”
La nivelul Municipiului Târgovişte a fost finalizat obiectivul de investiții
„Amenajare Skatepark în Municipiul Târgoviște -adiacent Parcului Chindia”, în
cadrul căruia s-a urmărit reconversia funcțională a unui teren neutilizat în suprafață
de 4068 m2 proprietate publică a municipiului, situat în Strada profesor Cornel Popa
nr. 101, zona adiacentă parcului Chindia, și s-a urmărit crearea de facilități pentru
recreere cu caracter sportiv tip skatepark și fitness precum și amenajare spatiu verde,
incinta fiind împrejmuită, racordată la rețeaua de apă și canal, iluminată și dotată cu
mobilier urban.
Întrucat obiectivul de investitii a fost receptionat pe baza de proces verbal la
terminarea lucrarilor, conform prevederilor legale este necesara înregistrarea in
evidenta patrimoniala, sens în care se initiaza un proiect de hotarare privind
includerea in domeniul public al municipiului a amenajării formată din bunurile
realizate în cadrul proiectului și înregistrarea ca activ fix corporal în valoare totală
de 1.281.644,19 lei, compartimentul de resort va întocmi si înainta consiliului local
un raport de specialitate, care ulterior analizei şi dezbaterii va decide pe cale de
consecință.
După includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte, amenajarea
Skatepark împreună cu terenul aferent vor fi transmise în vederea administrării către
Direcția de Salubritate.
Director executiv Directia Economica
dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN
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APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

Raport de specialitate
privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a
obiectivului de investiții „Amenajare Skatepark în Municipiul Târgoviște adiacent Parcului Chindia”

Prin HCL nr. 386/10.10.2018 și HCL nr. 16/28.01.2021, au fost aprobati
indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Amenajare Skatepark
în Municipiul Târgoviște - adiacent Parcului Chindia” pentru care a fost eliberată
Autorizația de construire nr. 33/04.02.2019.
Obiectivul general al investitiei l-a reprezentat reconversia funcțională a unui
teren neutilizat în suprafață de 4068 m2 înscris în cartea funciară cu nr. cadastral
84170, proprietate publică a municipiului, situat în Strada profesor Cornel Popa nr.
101, zona adiacentă parcului Chindia, și s-a urmărit crearea de facilități pentru
recreere cu caracter sportiv tip skatepark și fitness precum și amenajare spatiu verde,
incinta fiind împrejmuită, racordată la rețeaua de apă și canal, iluminată și dotată cu
mobilier urban.
Întrucât obiectivul a fost finalizat conform Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrărilor nr. 133/23.10.2020, Directia Managementul Proiectelor prin
adresa nr. 4347/04.02.2021, solicită înregistrarea investitiei în valoare totală de
1.281.644,19 lei, în evidența patrimonială.
Conform art. 286 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile
prevăzute în anexa nr. 4, 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 O.M.F.
nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Capitolul III, punctul 1.2.3. - ”
Activele fixe corporale se înregistrează la momentul transferului dreptului de
proprietate pentru cele achiziţionate cu titlu oneros sau la data întocmirii

documentelor pentru cele construite sau produse de instituţie, respectiv primite cu
titlu gratuit”.
În sensul prevederilor O.M.F. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice,
Capitolul III, punctul 1.2.1- ” Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau
complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii: au valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin
hotărâre a Guvernului şi o durată normală de utilizare mai mare de un an”, și în baza
art. 129 și art. 108 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune
atentiei Consiliului Local Municipal Targoviste să dispună în privința includerii în
domeniul public al Municipiului Târgovişte a amenajării formată din bunurile
realizate în cadrul investiției și înregistrarea ca activ fix corporal sub denumirea
„Amenajare Skatepark”, cu următoarele propuneri:
1. Includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de
investiții „Amenajare Skatepark în Municipiul Târgoviște - adiacent Parcului
Chindia”, în valoare totală de 1.281.644,19 lei și înregistrarea ca activ fix corporal
cu datele de identificare prevăzute în anexa parte integrantă la prezentul raport.
2. Activul fix corporal „Amenajare Skatepark” inclus în domeniul public al
municipiului conform art.1, se transmite pe bază de proces-verbal în administrarea
Direcției de Salubritate, împreună cu terenul aferent în suprafață de 4068 m2, situat
în Strada profesor Cornel Popa nr. 101, înscris în Cartea funciară 84170 nr. cadastral
84170 cu drept de proprietate publică în favoarea municipiului, a cărui valoare de
inventar este de 1.342.803 lei.
3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se
modifică în mod corespunzător.
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