
                                                                 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 „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a 

autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a 4 stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în Municipiul 

Târgoviște”  

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii 

februarie 2021, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 5818/17.02.2021, 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. 5819/17.02.2021, 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. 17197/23.05.2019; 

▪  Adresa Direcției Managementul Proiectelor nr. 5088/11.02.2021; 

▪  Prevederile H.C.L. nr. 297/28.08.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţiții „Dezvoltarea infrastructurii 

de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a patru stații 

de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in”; 

▪ 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 și adoptă următoarea 

 



HOTĂRÂRE: 

 

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

obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a 

autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a 4 stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în Municipiul Târgoviște”, 

în valoare totală de 1.009.175,65 lei și înregistrarea ca active fixe corporale a 

stațiilor de reîncărcare cu datele de identificare prevăzute în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Stațiile de reîncărcare, incluse în domeniul public al municipiului 

conform art. 1, se transmit pe bază de proces-verbal în administrare către 

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.   

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 Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru 

comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.  

 

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 

  19 februarie 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   

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  

 



Nr 

      DE ACORD 

Primarul Municipiului Târgoviște 

                                                                              jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

 

 

Referat de aprobare 

Privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a 

obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a 

autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a 4 stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în Municipiul Târgoviște” 

 

 

La nivelul Municipiului Târgovişte a fost finalizat obiectivul de investiții 

„Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică prin 

achiziția a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in 

în Municipiul Târgoviște”, în cadrul căruia s-a urmarit crearea de facilități pentru 

autovehiculele electrice și electrice hibrid plug-in, prin montajul a 4 stații de 

reîncărcare de putere înaltă de 50 kw curent continuu, amplasate pe terenuri 

proprietate publică a municipiului din Strada Justiției (zona Stadionul Municipal), 

Strada Constantin Brâncoveanu (zona Piața 2 Brazi), Calea Ialomiței (zona Complex 

Natație), Strada Stelea (zona Biserica Geartoglu). 

Întrucât obiectivul de investiții a fost recepționat pe baza de proces verbal la 

terminarea lucrărilor, conform prevederilor legale este necesară înregistrarea în 

evidența patrimonială, sens în care se inițiază un proiect de hotărâre privind 

includerea în domeniul public al municipiului a investiției în valoare totală de 

1.009.175,65 lei, compartimentul de resort urmând a întocmi și înainta consiliului 

local un raport de specialitate, care ulterior analizei şi dezbaterii va decide pe cale 

de consecință, în privința înregistrării ca active fixe corporale individuale a celor 4 

stații de reîncărcare. 

După includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte, stațiile de 

reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in vor fi transmise în 

vederea administrării catre Direcția de Administrarea Domeniului Public și Privat. 

 

 

Director executiv Directia Economica 

dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN 

 



MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE                                              APROBAT                                                  

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                 Primarul Municipiului Târgoviște 

 Nr.            jr. Daniel Cristian STAN 

       

 

 

 Raport de specialitate 

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de 

investiții „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie 

electrică prin achiziția a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice 

hibrid plug-in în Municipiul Târgoviște”  

 

 

Prin HCL nr. 297/28.08.2018 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici 

privind obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a 

autovehiculelor cu energie electrică prin achiziția a 4 stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice și electrice hibrid plug-in în Municipiul Târgoviște” pentru care a 

fost eliberată Autorizația de construire nr. 391/05.12.2018. 

Obiectivul general al investitiei l-a reprezentat crearea de facilități pentru 

autovehiculele electrice si electrice hibrid plug-in, prin montajul a 4 stații de 

reîncărcare de putere înaltă de 50 kw curent continuu, amplasate pe terenuri 

proprietate publica a municipiului din Strada Justiției (zona Stadionul Municipal), 

Strada Constantin Brâncoveanu (zona Piața 2 Brazi), Calea Ialomiței (zona Complex 

Natație), Strada Stelea (zona Biserica Geartoglu). 

Întrucât obiectivul a fost finalizat conform Procesului verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr. 17197/23.05.2019, Directia Managementul Proiectelor prin 

adresa nr. 5088/11.02.2021, solicită înregistrarea investitiei în valoare totală de 

1.009.175,65 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 

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


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 celor 4 statii de 

reîncărcare realizate în cadrul investiției și înregistrarea ca active fixe corporale, cu 

următoarele propuneri: 

1. Includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de 

investiții „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie 

electrică prin achiziția a 4 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice 

hibrid plug-in în Municipiul Târgoviște”, în valoare totală de 1.009.175,65 lei și 

înregistrarea ca active fixe corporale a stațiilor de reîncărcare cu datele de 

identificare prevăzute în anexa parte integrantă la prezentul raport. 

2. Stațiile de reîncărcare, incluse în domeniul public al municipiului conform art.1, 

se transmit pe bază de proces-verbal în administrare către Direcția de Administrarea 

Domeniului Public și Privat.  

3. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se 

modifică în mod corespunzător.  

 

 

Director Directia Economica                           Birou Contencios-Juridic  

dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN                          jr. Elena EPURESCU    

 

 

                                            Compartiment patrimoniu 

                                       cons. Ionel PÎRVAN 

 


