
AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

      jr. Silvia-Elena Stanca   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a 

bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „ Realizarea și extinderea 

sistemelor de canalizare pe străzile Brașovului, Valul Cetății, 

Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din 

Municipiul Târgoviște” 

                                                                    

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a  

lunii septembrie 2020, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33.634/23.09.2020, 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. 33.635/23.09.2020, 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 art. 25 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 365/27.09.2017 privind aprobarea Notei conceptuale 

şi a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Realizarea şi extinderea 

sistemelor de canalizare pe străzile: Braşovului, Valul Cetăţii, Locotenent 

Viorel Mărceanu, Soarelui şi Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, 

cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 103/21.08.2020; 

▪ Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania 

de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal 

Târgoviște; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a), art. 286 alin. (4) art. 287 

lit. b) 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 includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a 

bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „Realizarea și extinderea 



sistemelor de canalizare pe străzile Brașovului, Valul Cetății, Locotenent 

Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, 

având datele de identificare prevăzute în anexa parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Bunurile prevăzute la articolul 1 se concesionează către societatea 

Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA, ca bunuri de retur, pentru  

a fi exploatate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009. 

Art. 3 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi canalizare nr. 2624/29.01.2009 către societatea Compania de Apă 

Târgovişte - Dâmboviţa S.A. se modifică în mod corespunzător prin 

adăugarea bunurilor prevăzute în Lista de inventariere anexată, în anexa 

corespunzătoare bunurilor de retur, încheindu-se în acest sens act adițional la 

contractul mai sus menționat. 

Art. 4 Predarea-primirea bunurilor către societatea Compania de Apă 

Târgovişte - Dâmboviţa SA, se va efectua prin intermediul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Dâmboviţa”, pe bază de proces verbal de 

predare-primire. 

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 

Târgovişte se actualizează în mod corespunzător.  

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică-Compartimentul Evidenţa 

Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Târgovişte.  

 

 

                                             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 

  24 septembrie 2020 

Compartiment Evidența Patrimoniu X  

Direcția Economică X  

Birou Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X  

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 bunurilor ce alcătuiesc 

obiectivul de investiții „ Realizarea  și  extinderea  sistemelor  de canalizare  pe  străzile:  

Brașovului,  Valul Cetății, Locotenent  Viorel  Mărceanu, Soarelui  și  Nicolae  Bălcescu,  din  

Municipiul  Târgoviște” 

 

 

Prin HCL nr.120/28.02.2019 pentru modificarea HCL nr. 365/27.09.2017, a fost aprobată 

investitia privind atât realizarea cât și extinderea unor rețele  de canalizare menajeră pe unele străzi 

din Municipiul  Târgoviște, precum si construirea unor stații de pompare ape uzate menajere cu 

rețea refulare complet automatizata, pentru asigurarea presiunii in reteaua de canalizare. 

Conform legislatiei in vigoare, retelele de apa, canalizare, termoficare, statiile de tartare si 

epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si terenurile aferente, fac parte din domeniul 

public al comunei, al oraşului sau al municipiului, dupa caz, si pot fi date în administrare sau pot 

fi concesionate operatorilor concesionari. 

Întrucât obiectivul de investitii „Realizarea  și  extinderea  sistemelor  de canalizare  pe  

străzile:  Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae  Bălcescu,  

din  Municipiul  Târgoviște”, a fost finalizat conform Procesului-verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor nr. 103/21.08.2020, se initiaza un proiect de hotarare privind includerea bunurilor in 

domeniul public al municipiului si concesionarea catre operatorul SC Compania de Apă Târgovişte 

– Dâmboviţa SA, in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare. 

Compartimentul de resort va proceda la intocmirea unui raport de specialitate, urmand ca 

ulterior analizei şi dezbaterii, Consiliul Local Municipal să decidă asupra reglementarii situaţiei 

intervenite.  

 

Director executiv Directia Economică 

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 bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „ Realizarea și extinderea sistemelor de 

canalizare pe străzile:  Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și 

Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște” 

 

 

 

Prin HCL nr.120/28.02.2019 pentru modificarea HCL nr. 365/27.09.2017, au fost aprobati 

indicatorii tehnico-economici pentru realizarea proiectului de investiții „Realizarea și extinderea  

sistemelor  de canalizare  pe străzile: Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, 

Soarelui și  Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, pentru care a fost eliberată Autorizația 

de construire nr. 255/21.08.2018. 

Obiectivul general al investitiei l-a reprezentat extinderea retelei de distributie apa si canal 

pe strazile Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu, 

precum si realizarea a trei stații de pompare ape uzate menajere cu rețea refulare complet 

automatizata pentru asigurarea presiunii in retea, pe strazile Brașovului, Soarelui(tronson) si 

Nicolae Balcescu (tronson). 

Intrucat obiectivul de investitii a fost finalizat conform Procesului-verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor nr. 103/21.08.2020, Directia Managementul Proiectelor, prin adresa nr. 

32635/15.09.2020, solicita inregistrarea investitiei in evidenta patrimoniala. 

Conform art. 286 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, ” 

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.”, între care la punctul 4 sunt prevazute si retelele de apa, canalizare, 

termoficare, statiile de tartare si epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si terenurile 

aferente. 

În înţelesul art. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, sunt 

definite ca servicii de utilităţi publice, şi activităţile cu privire la alimentarea cu apă, canalizarea şi 

epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, iar potrivit art. 25 alin. 

(3) – Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate 

operatorilor în conformitate cu prevederile legale. 

Prin punerea in functiune este necesara includerea bunurilor in domeniul public al 

municipiului si se supune atentiei Consiliului Local Municipal Targoviste sa dispuna in privinta 

concesionarii acestora catre SC Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA, avand calitatea de 
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operator – concesionar, in baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009, astfel:  

1. Includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul 

de investiții „Realizarea  și  extinderea  sistemelor  de canalizare  pe  străzile:  Brașovului,  Valul 

Cetății, Locotenent  Viorel  Mărceanu, Soarelui  și  Nicolae  Bălcescu  din  Municipiul  

Târgoviște”, având datele de identificare prevăzute în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. Bunurile prevăzute la pct. 1 se concesionează către SC Compania de Apă Târgovişte - 

Dâmboviţa SA, ca bunuri de retur,  pentru a fi exploatate în baza Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009. 

3. Transmiterea bunurilor către SC Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA, se va efectua 

pe bază de proces verbal de predare- primire, prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară” Apa Dâmboviţa”.  

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

în mod corespunzător.  

 

Director ex. Directia Economică      Biroul Contencios Juridic  Comp. Evidenţă patrimoniu, 

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

 

 


