
 

AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL AL  

                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

      jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte de trecere 

din proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa în proprietatea 

publică a Municipiului Târgovişte a împrejmuirii de 79 metri  

situată în strada Moldovei nr. 5 

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii iulie 2020, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 25307/21.07.2020, 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. 25308/21.07.2020 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; 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Targoviste;  

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 294 alin. (2) 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 Consiliul Local Municipal Târgovişte solicită trecerea din 

proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa în proprietatea publică a 

Municipiului Târgovişte a împrejmuirii de 79 metri, situată în strada 

Moldovei nr. 5, precum și declararea bunului ca fiind de uz și interes public 

local. 

Art. 2 După preluare, bunul prevăzut la art. 1 se utilizează în vederea 

realizării obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare), modernizare și echipare Creșa 14 Târgoviște”. 

 



 

 Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte pentru 

semnarea protocolului de predare - primire ce se va încheia între cele două 

părţi, după adoptarea hotărârii de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște,  Direcţia Managementul Proiectelor, Direcţia 

Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului Public și Privat, şi 

pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

 

                                           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 iulie 2020 

Compartiment Evidența Patrimoniului 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 solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte de trecere din 

proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa în proprietatea publică a 

Municipiului Târgovişte a împrejmuirii de 79 metri situată în strada Moldovei  

nr. 5 

 

Municipiul Târgovişte are în desfăşurare obiectivul de investiţii ,,Extindere, 

reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14 

Târgovişte”, în cadrul căruia este prevăzută demolarea împrejmuirii din strada 

Moldovei nr. 5, ce aparţine domeniului public al Judeţului Dâmboviţa şi este 

situată între imobilele proprietate publică a Municipiului Târgovişte şi Judeţului 

Dâmboviţa, precum şi reconstruirea acesteia în cadrul  obiectivul de investiţii. 

Prin adresa nr. 17559/29.06.2020 Direcţia Managementul Proiectelor 

solicită iniţierea procedurii de transmitere din domeniul public al Judeţului 

Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte a împrejmuirii situată 

în strada Moldovei nr. 5,  în lungime de 79 metri, fiind necesară uzului şi 

interesului local, pentru realizarea proiectului mai sus amintit, soluţie agreată şi de 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, conform adresei nr. 10378/18.05.2020.  

Potrivit art 294 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ,,trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul 

public al unei unităţi administrativ teritoriale, de pe raza teritorială a judeţului 

respectiv, se face la cererea consiliului local al comunei, al oraşului, sau al 

municipiului, după caz, prin hotărâre a consiliului judeţean”. 

Întrucât realizarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii presupun 

demolarea împrejmuirii proprietate publică a Judeţului Dâmboviţa, este necesară 

iniţierea unui proiect de hotărâre de solicitare a transmiterii proprietăţii bunului în 

cauză iar compartimentul de resort va întocmi un raport de specialitate, ce va fi 

înaintat Consiliului Local Municipal Târgovişte, care ulterior analizei şi dezbaterii 

in sedinţa ordinară din luna iulie 2020, va decide pe cale de consecinţă. 

 

 

Director executiv Direcţia Economică 

dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL          APROBAT  

                                                                      PRIMARULUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE  

MUNICIPIUL TARGOVISTE                                                jr. Daniel Cristian Stan 

                  

                                          

       

Raport de specialitate 

privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte de trecere din 

proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa în proprietatea publică a 

Municipiului Târgovişte a împrejmuirii de 79 metri situată în strada Moldovei  

nr. 5 

 

 

Municipiul Târgovişte are în desfăşurare obiectivul de investiţii ,,Extindere, 

reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14 

Târgovişte”, în cadrul căruia este prevăzută demolarea împrejmuirii din strada 

Moldovei nr. 5, ce aparţine domeniului public al Judeţului Dâmboviţa şi este 

situată între imobilele proprietate publică a Municipiului Târgovişte şi Judeţului 

Dâmboviţa, precum şi reconstruirea acesteia în cadrul  obiectivul de investiţii. 

Prin adresa nr. 17559/29.06.2020 Direcţia Managementul Proiectelor 

solicită iniţierea procedurii de transmitere din domeniul public al Judeţului 

Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte a împrejmuirii situată 

în strada Moldovei nr. 5,  în lungime de 79 metri, fiind necesară uzului şi 

interesului local, pentru realizarea proiectului mai sus amintit, soluţie agreată şi de 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, conform adresei nr. 10378/18.05.2020, înregistrată 

la Primăria Municipiului cu nr. 17559/20.05.2020.  

Având în vedere cele prezentate mai sus se propune Consiliului Local 

Municipal Târgovişte, ca în temeiul dispoziţiilor art. 294 alin (2) din Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 57/2019, prin adoptarea unei hotărâri, să solicite Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa trecerea din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa în domeniul 

public al Municipiului Târgovişte, a împrejmuirii de 79 metri situată în strada 

Moldovei nr. 5 şi declararea bunului ca fiind de uz şi interes public local.  

 

 
Director Direcţia Economică 

dr. ec. Silviana Ecaterina 

MARIN 

Şef Biroul Juridic 

jr. Elena 

EPURESCU 

Comp.EvidenţaPatrimoniului 

ec. Mihaela GONDOR 

 

 

 
 


