AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a
bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „Extindere și realizare rețea de
distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Priseaca - pe
străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului și Înfrățirii”
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii iulie
2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23023/15.07.2021, 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. 23024/15.07.2021, 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. 1 alin. (2) și art. 25 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, republocată, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 73/31.05.2021;
▪ Autorizația de construire nr. 347/20.09.2019;
▪ Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
canalizare nr. 2624/29.01.2009;
▪ Prevederile HCL nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de
canalizare în Municipiul Târgovişte - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor,
Pădurii și Crângului”, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
▪ Prevederile art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c) și 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, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor
ce alcătuiesc obiectivul de investiții „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și
rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Priseaca - pe străzile Teilor, Prisecii,
Plantelor, Pădurii, Crângului și Înfrățirii”, având datele de identificare prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Bunurile prevăzute la articolul 1 se concesionează 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. 3. Transmiterea bunurilor către Societatea Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A., se va efectua pe bază de proces verbal de predare - primire, prin
intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmboviţa”.
Art. 4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte
se modifică în mod corespunzător.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului
Târgoviște, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, Societatea
Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A şi pentru comunicare, Secretarul
General Municipiului Târgovişte.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. M.L.U
Compartimentul de resort căruia ia fost transmis prezentul proiect
Compartiment Evidența Patrimoniului
Direcția Economică
Biroul Contencios Juridic
Comisia de specialitate căreia i-a fost
transmis prezentul proiect
Comisia nr. 1
Comisia nr. 2
Comisia nr. 3
Comisia nr. 4
Comisia nr. 5

Termen limită depunere
raport de specialitate
23 iulie 2021
X
X
X

X
X

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 „ Extindere și realizare rețea de
distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Priseaca- pe străzile Teilor,
Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului și Înfrățirii”
La nivelul Municipiului Târgovişte a fost finalizat obiectivul de investiții „ Extindere și
realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Priseaca- pe
străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului și Înfrățirii”.
Obiectivul general al investitiei l-a reprezentat extinderea retelei de distributie apa pe
străzile Teilor, Prisecii, Înfrățirii și Pădurii, și extinderea rețelelor de canalizare pe străzile Teilor,
Prisecii, Înfrățirii, Pădurii și Plantelor, și întrucât investitia a fost finalizată conform Procesuluiverbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 73/31.05.2021, prin punerea în funcțiune a unui
obiectiv de investiții, bunurile sau complexul de bunuri care alcatuiesc investiția respectivă se
inregistrează în evidența contabilă ale entității producătoare ca mijloc/mijloace fixe sau obeiecte
de inventar, într-unul din conturile aparținând domeniului public sau privat, după caz, funcție de
interesul și uzul public.
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, retelele
de apa, canalizare, termoficare, statiile de tartare si epurare al 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.
Având în vedere cele prezentate, se inițiază un proiect de hotărâre privind includerea
obiectivului de investitii „ Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în
Municipiul Târgoviște – Priseaca- pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului și
Înfrățirii”, în domeniul public al municipiului și concesionarea bunurilor către 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, urmând 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
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
Nr.

APROBAT
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

Raport de specialitate
privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte
a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „ Extindere și realizare rețea de distribuție apă și
rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Priseaca- pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor,
Pădurii, Crângului și Înfrățirii”
Prin HCL nr. 205/30.06.2021 și HCL nr. 358/26.09.2019, pentru modificarea HCL nr.
370/27.09.2017, au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru realizarea proiectului de
investiții „ Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul
Târgoviște – Priseaca- pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului și Înfrățirii”, pentru
care a fost eliberată Autorizația de construire nr. 347/20.09.2019.
Obiectivul general al investitiei l-a reprezentat extinderea retelei de distributie apa pe
străzile Teilor, Prisecii, Înfrățirii și Pădurii, și extinderea rețelelor de canalizare pe străzile Teilor,
Prisecii, Înfrățirii, Pădurii și Plantelor, rezultând astfel tronsoane de rețea apă în lungime totală de
1108 metri și tronsoane de canalizare în lungime totală de 1793 metri, în valoare totală de
1.320.945 lei.
Intrucat obiectivul de investitii a fost finalizat conform Procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nr. 73/31.05.2021, Directia Managementul Proiectelor, prin adresa nr.
2141/01.07.2021, solicită inregistrarea investitiei in evidenta patrimonială.
Potrivit O.M.F. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Capitolul III, punctul 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” iar în sensul prevăzut la 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”.
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.”, între care la punctul 4 sunt prevazute si retelele de apa, canalizare, termoficare,
statiile de tartare si epurare ale 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.
Astfel, prin punerea în funcțiune la terminarea lucrărilor se supune atentiei Consiliului
Local Municipal Targoviste, ca în baza art. 129 și art. 108 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, să dispună inregistrarea în evidența patrimonială a rețelelor realizate, ca
bunuri ale domeniului public al municipiului si concesionarea acestora catre SC Compania de Apă
Târgovişte – Dâmboviţa SA, avand calitatea de operator – concesionar in cadrul 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 „ Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul
Târgoviște – Priseaca- pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului și Înfrățirii”, având
datele de identificare prevăzute în anexa parte integrantă la prezentul raport.
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”.
4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se actualizează
în mod corespunzător.
Director ex. Directia Economică
dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN

Biroul Contencios Juridic Comp. Evidenţă patrimoniu,
jr. Elena EPURESCU
cons. Ionel PÎRVAN

