
                                                                        AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                              SECRETARUL GENERAL AL  

                                        MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind atribuirea denumirii de Sala de Educație Fizică și Sport 

„GABRIEL GHEORGHE IONESCU” bunului imobil situat în 

Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 70, Judeţul Dâmboviţa 

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedința ordinară a 

lunii martie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 3319/28.01.2021, 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. 3320/28.01.2021, 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 art. 2 lit. d) şi art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

▪ Adresele Liceului „Voievodul Mircea” nr. 99/15.01.2021, înregistrată la 

Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1635/15.01.2021 și nr. 

201/26.01.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 

3005/26.01.2021; 

▪ Avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Târgovişte; 

▪ Avizul nr. 2/17.02.2021 al Comisiei de atribuire de denumiri de pe lângă 

Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d) 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 atribuirea denumirii de Sala de Educație Fizică și Sport 

„GABRIEL GHEORGHE IONESCU” bunului imobil situat în Municipiul 

Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 70, Judeţul Dâmboviţa, înscris la poziţia 1987 

din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 

Târgovişte. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului 

Târgovişte, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, 

Direcţia Urbanism – Serviciul Cadastru Imobiliar şi Agricol, Banca de Date, 

Registrul Agricol şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Targoviste. 

 

INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

          Red. D.I. 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

   

Direcția Administrație Publică Locală          X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 
 

 

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5   

 

 

 

 

 

 



 

 Nr. 3319/28.01.2021 

 

                                                                               APROBAT, 

                                               PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                    jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

        REFERAT DE APROBARE 

privind propunerea de atribuire a denumirii de Sala de Educație Fizică și 

Sport „GABRIEL GHEORGHE IONESCU”,  

bunului imobil situat în Municipiul Târgovişte,  

Bdul. Carol I, nr. 70, Judeţul Dâmboviţa 

 

 

  Conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Târgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 156/29.05.2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, la poziţia 1987 este înscris bunul imobil 

„Sala de Sport Liceul Voievodul Mircea” având următoarele date de 

identificare : 

- Sala de Sport Liceul „Voievodul Mircea” 

- Clădire zidărie tip P 

- Suprafață construită 589 m2 

- valoare de inventar 1.311.169 lei 

- Carte funciară nr. 84745 

- Clădire aflată în administrarea Liceului „Voievodul Mircea” . 

  Prin adresele Liceului „Voievodul Mircea” nr. 99/15.01.2021, 

înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1635/15.01.2021 și nr. 

201/26.01.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 

3005/26.01.2021 s-a înaintat Consiliului Local al Municipiului Târgovişte 

propunerea ca acestei săli de sport să i se atribuie denumirea de Sala de 

Educație Fizică și Sport „Gabriel Gheorghe Ionescu”, în memoria antrenorului 

de baschet care a activat în cadrul liceului în perioada 1999-2018. 

  De-a lungul carierei sale de antrenor al echipelor școlii a descoperit şi 

format generaţii de baschetbaliști targovișteni, obținând numeroase rezultate la 

competițiile sportive desfășurate la nivel județean, zonal sau național. 

 Ca o recunoaştere a meritelor sale profesionale în susţinerea sportului 

târgoviştean, pentru promovarea imaginii liceului unde și-a desfășurat 

activitatea dar şi pentru rezultatele obţinute, propunem atribuirea denumirii de 



Sala de Educație Fizică și Sport „GABRIEL GHEORGHE IONESCU”, 

bunului imobil situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 70, Judeţul 

Dâmboviţa. 

 În acest sens, se va întocmi raportul de specialitate respectiv proiectul 

de hotărâre care, împreună cu documentaţia aferentă vor fi supuse dezbaterii, 

în vederea avizării, Comisiei de specialitate pentru activităţi stiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, muncă şi protecţie socială, sportive şi de 

agrement din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgovişte. 

  În baza Avizului comisiei pentru activităţi stiinţifice, învăţământ, 

sănătate, cultură, muncă şi protecţie socială, sportive şi de agrement, întreaga 

documentaţie va fi ulterior înaintată Comisiei de atribuire de denumiri a 

Judeţului Dâmboviţa în vederea emiterii avizului de atribuire a denumirii de 

Sala de Sport „GABRIEL GHEORGHE IONESCU”, bunului imobil situat în 

Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 70, Judeţul Dâmboviţa, urmând ca, 

după îndeplinirea procedurilor legale, proiectul de hotărâre să fie înscris pe 

ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Târgovişte. 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

jr. Raluca Drogoreanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr. 3320/28.01.2021 

   APROBAT, 

                                               PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                    jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind propunerea de atribuire a denumirii de Sala de Educație 

Fizică și Sport „GABRIEL GHEORGHE IONESCU”, bunului imobil 

situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 70, Judeţul Dâmboviţa 

 

Date generale privind initiatorul solicitarii:  

Nume / prenume / adresa : Raluca DROGOREANU 

Functia / calitatea :  director executiv D.A.P.L. 

 

Expunerea de motive :  

 

Prin adresele Liceului „Voievodul Mircea” nr. 99/15.01.2021, înregistrată la 

Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1635/15.01.2021 și nr. 201/26.01.2021 

înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 3005/26.01.2021 s-a 

înaintat Consiliului Local al Municipiului Târgovişte propunerea ca bunului 

imobil situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 70, Judeţul Dâmboviţa, 

să i se atribuie denumirea de Sala de Educație Fizică și Sport Sport „Gabriel 

Gheorghe Ionescu ”, în memoria antrenorului de baschet care a activat în cadrul 

liceului în perioada 1999-2018. 

Bunul imobil în cauză, este înscris la poziţia 1987 în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte aprobat prin H.C.L. 

nr. 156/29.05.2014, cu modificările şi completările ulterioare, având 

următoarele date de identificare : 

- Sala de Sport Liceul „Voievodul Mircea” 

- Clădire zidărie tip P 

- Suprafață construită 589 m2 



- valoare de inventar 1.311.169 lei 

- Carte funciară nr. 84745 

- Clădire aflată în administrarea Liceului „Voievodul Mircea” . 

Ca o recunoaştere a meritelor profesionale ale domnului profesor Gabriel 

Gheorghe Ionescu în susţinerea sportului târgoviştean dar şi pentru rezultatele 

sale obţinute la nivel naţional, județean sau zonal ca profesor coordonator al 

echipelor reprezentative ale Liceului „Voievodul Mircea”, ca antrenor de 

baschet al echipelor de juniori cât și ca antrenor secund al echipei de baschet 

feminin, susţinem demersul Liceului „Voievodul Mircea” de atribuire a 

denumirii de Sala de Educație Fizică și Sport „GABRIEL GHEORGHE 

IONESCU”, bunului imobil situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 

70, Judeţul Dâmboviţa 

 

Propunerea compartimentului de specialitate: 

 

Introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din luna februarie 2021 a 

Consiliului Local al Municipiului Targoviste a unui proiect de hotărâre privind 

atribuirea denumirii de Sala de Educație Fizică și Sport „GABRIEL 

GHEORGHE IONESCU”, bunului imobil situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. 

Carol I, nr. 70, Judeţul Dâmboviţa. 

 

 

Baza legală a solicitării / propunerii : 

 

▪ Referatul de aprobare nr. 3319/28.01.2021; 

▪ Prevederile art. 2 lit. d) şi art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

▪ Adresele Liceului „Voievodul Mircea” nr. 99/15.01.2021 și nr. 

201/26.01.2021; 

▪ Prevederile art. 129  alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (3) 

coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul 



Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

   

Concluzia Raportului de specialitate: 

 

Supunem spre analiză comisiei de specialitate pentru activităţi stiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, muncă şi protecţie socială, sportive şi de agrement 

şi spre dezbatere, în vederea adoptării, plenului Consiliului Local al 

Municipiului Targoviste, proiectul de hotărâre, împreună cu documentaţia care 

stă la baza acestuia, cu privire la atribuirea denumirii de Sala de Educație Fizică 

și Sport „GABRIEL GHEORGHE IONESCU”, bunului imobil situat în 

Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 70, Judeţul Dâmboviţa. 

 

 

 

    Director executiv D.A.P.L. 

   jr. Raluca DROGOREANU   

 

               __________________________ 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

cons. Maniţi Horaţiu Radu   

                                                                     

___________________________ 

 

 

 

 


