
                                                                                     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 compun drumul de legătură DJ 720 E Gara Târgoviște 

Sud – Centura Municipiului Târgoviște (Bulevardul Regele Ferdinand) 

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii 

ianuarie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2495/22.01.2021, 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. 2496/22.01.2021, 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 H.C.L. nr. 145/28.05.2020 privind atribuirea de denumire 

drumului DJ 720E, Gara Târgoviște Sud-Centura Municipiului Târgoviște – 

Bulevardul Regele Ferdinand; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 237/23.11.2020 privind solicitarea Consiliului Local 

Municipal Târgovişte de trecere din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa în 

domeniul public al Municipiului Târgovişte a unor obiective situate în 

Bulevardul Regele Ferdinand; 

▪  Prevederile H.C.J.D nr. 269/26.11.2020 privind transmiterea bunului imobil 

-Drum de legătură DJ720 Gara Târgoviște Sud – Centura Municipiului 

Târgoviște din domeniul public al județului Dâmbovița în domeniul public al 

municipiului Târgoviște; 

▪  Protocolul de predare - primire încheiat între Judeţul Dâmbovița și 

Municipiul Târgoviște, cu numerele de înregistrare 1046/15.01.2021 și 

1694/15.01.2021; 

▪  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

de canalizare nr. 2624/29.01.2009; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal 

Târgoviște; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 294 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 completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 



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

drumului de legatură DJ 720E Gara Târgoviște Sud- Centura Municipiului 

Târgoviște, preluat conform Protocolului de predare-primire nr. 

1694/15.01.2021 încheiat între Judeţul Dâmbovița și Municipiul Târgoviște. 

Art. 2. Drumul inclus în domeniul public al municipiului, potrivit art. 1, se 

compune din bunurile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 și anexa 

nr. 2 la prezenta hotărâre.   

Art. 3. Bunurile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 se transmit 

pe bază de proces-verbal în administrarea Direcției de Administrare a 

Patrimoniului Public și Privat. 

Art. 4. Bunurile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 se transmit 

pe bază de proces-verbal prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Apa Dâmboviţa”, către Societatea Compania de Apă 

Târgovişte - Dâmboviţa S.A., 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. 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 Târgoviște, Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcţia 

Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, 

Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. 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 

  22 ianuarie 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 X  

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 Târgoviște a bunurilor ce compun 

drumul de legatură DJ 720E Gara Târgoviște Sud- Centura Municipiului Târgoviște 

 (Bulevardul Regele Ferdinand) 

 

 

 Prin Hotărârea nr. 237/23.11.2020, Consiliul Local Municipal Târgoviște a solicitat 

Consiliului Judetean Dambovita trecerea din domeniul public al Judeţului Dâmbovița în 

domeniul public al Municipiului Târgoviște, a drumului ce face legătura între Gara 

Târgoviște Sud- Centura Municipiului Târgoviște, iar prin HCJD nr. 269/26.11.2020 a fost 

aprobată această transmitere. 

Întrucât prin hotărârea consiliului judetean s-a prevăzut ca procedura de predare-

primire a bunului să fie efectuată pe bază de protocol, prin Dispozitia primarului nr. 

3392/16.12.2020 a fost constituită comisia de preluare din partea municipiului, care 

împreună cu comisia desemnată din partea județului, au procedat la inventarierea faptica și 

întocmirea Protocolului încheiat cu numerele de înregistrare 1046 și 1694/15.01.2021, în 

care a fost consemnată transmiterea. 

Fiind solicitată și declarată din bun de interes public județean în bun de interes 

public local, în temeiul dispozițiilor art. 294 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, iar prin 

aprobarea protocolului de preluare municipiul își asumă drepturile și obligațiile ce îi revin 

în calitate de proprietar asupra drumului, este necesară înregistrarea acestuia în evidența 

patrimonială și atribuirea pe categorii de bunuri componente, partea carosabila către 

D.A..PP.P. iar canalizarea pluvială către operatorul de profil - SC Compania de Apă 

Târgovişte - Dâmboviţa S.A. 

Compartimentul de resort va întocmi un raport de specialitate, ce va fi înaintat 

consiliului local, care ulterior analizei şi dezbaterii în ședinta ordinară din luna ianuarie 

2021 va decide pe cale de consecință. 

 

 

Director Directia Economica 

dr. ec. Daniela Elena POPA 

 

 

 



MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE                                                           APROBAT                                                  

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                       Primarul Municipiului Targoviste 

          jr. Daniel Cristian STAN 

        

 

Raport de specialitate 

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce compun 

drumul de legatură DJ 720E Gara Târgoviște Sud- Centura Municipiului Târgoviște 

 (Bulevardul Regele Ferdinand) 

 

 

  Consiliul Judetean Dambovita a executat lucrările de constructii aferente investiției 

Drum de legatură DJ 720E Gara Târgoviște Sud- Centura Municipiului Târgoviște, pe un 

teren aflat in proprietatea judetului cu nr. cadastral 84327, căruia prin HCL nr. 

145/28.05.2020 i-a fost atribuită denumirea de stradă- Bulevardul Regele Ferdinand. 

Prin Hotărârea nr. 237/23.11.2020, Consiliul Local Municipal Târgoviște a solicitat 

Consiliului Judetean Dambovita trecerea din domeniul public al Judeţului Dâmbovița în 

domeniul public al Municipiului Târgoviște, a drumului ce face legătura între Gara 

Târgoviște Sud- Centura Municipiului Târgoviște, iar prin HCJD nr. 269/26.11.2020 a fost 

aprobată această transmitere, datele de identificare ale mijlocului fix fiind înscrise în anexa 

la hotarâre. 

Întrucât prin hotărârea consiliului judetean s-a prevăzut ca procedura de predare-

primire a bunului să fie efectuată pe bază de protocol, prin Dispozitia primarului nr. 

3392/16.12.2020 a fost constituită comisia de preluare din partea municipiului, care 

împreună cu comisia desemnată din partea județului, au procedat la inventarierea faptica și 

întocmirea Protocolului încheiat cu numerele de înregistrare 1046 și 1694/15.01.2021, în 

care a fost consemnată transmiterea. 

Conform Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, art. 19. alin. (1) - 

Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, 

spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente 

pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării 

anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare se va asigura scurgerea apelor prin 

şanţuri sau rigole amenajate.  

Deoarece drumul a fost solicitat în temeiul dispozițiilor art. 294 din Ordonanta de 

Urgenta nr. 57/2019, fiind declarat din bun de interes public județean în bun de interes 

public local, iar prin aprobarea protocolului de preluare municipiul își asumă drepturile și 

obligațiile ce îi revin în calitate de proprietar, este necesară înregistrarea în evidența 

patrimonială a investitiei realizată în cadrul proiectului „Drum de legatură DJ 720E Gara 

Târgoviște Sud- Centura Municipiului Târgoviște”, prin defalcarea pe categorii de bunuri 

conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2, cu următoarele propuneri: 

1. Includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a drumului de legatură 

DJ 720E Gara Târgoviște Sud- Centura Municipiului Târgoviște, preluat conform 

Protocolului de predare primire încheiat între Judeţul Dâmbovița și Municipiul Târgoviște, 

cu numerele de înregistrare 1046/15.01.2021 și 1694/15.01.2021.  

2. Drumul inclus în domeniul public al municipiului, potrivit pct.1, se compune din 

bunurile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la prezentul raport. 



3. Bunurile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, se transmit pe bază de 

proces-verbal în administrarea Direcției Administrarea Patrimoniului Public și Privat. 

4. Bunurile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, se transmit pe bază de 

proces-verbal prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară” Apa 

Dâmboviţa”, 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. 

5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte 

se actualizează în mod corespunzător.  

 

Director Directia Economica Birou Contencios-Juridic  Compartiment patrimoniu 

dr. ec. Daniela Elena POPA             jr. Elena EPURESCU     cons. Ionel PÎRVAN 

 

 


