
                                                           AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                 SECRETARUL GENERAL  

                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

      PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții  

„Modernizare și reabilitare Cinematograf Independența”  

Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița și includerea acestuia în 

evidența patrimonială a Municipiului Târgoviște 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

noiembrie 2021, având în vedere: 

▪ Referatele de aprobare înregistrate sub nr. 43776/17.11.2021 și nr. 

43836/18.11.2021, întocmite 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;   

▪   Rapoartele de specialitate înregistrate sub nr. 43777/17.11.2021 și nr. 

43837/18.11.2021, întocmite 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 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, republicata, cu modificarile ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ Prevederile O.G. nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 

"C.N.I." - S.A., 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; 

▪ Ordinul M.D.R.A.P. nr. 5557 din 02.08.2017 pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare si Reabilitare 

Cinematograf Independenta, municipiul Targoviste, judetul Dambovita” din 

Subprogramul “Sali de cinema” din cadrul Programului national de constructii 

de interes public sau social; 



▪ Devizul general actualizat la finalizarea și receptionarea lucrărilor la obiectivul 

de investiții “Modernizare si Reabilitare Cinematograf Independenta, municipiul 

Targoviste, judetul Dambovita”; 

▪ Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 130/7.09.2021 și 

42385/22.09.2021; 

▪ Adresa nr. 43781/17.11.2021 a Direcției Managementul Proiectelor; 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 108 lit. a), art.129 alin. (2) lit. b) și c) și alin. (4) lit. d) și art. 

286 alin. (4)  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 Devizul general actualizat la finalizarea si recepționarea 

lucrărilor executate la obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare 

Cinematograf Independența” Municipiul Târgoviște, Judetul Dâmbovița, 

conform anexei. 

Art. 2. Se aprobă înregistrarea în evidenţa patrimonială a Municipiului 

Târgovişte a obiectivului de investiții „Modernizare şi reabilitare Cinematograf 

Independenţa, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, situat în Bulevardul 

Libertăţii nr. 2C, în valoare totală de 9.053.041,66 lei, compusă din valoarea 

construcției de 7.108.350,16 lei și valoarea echipamentelor si a dotărilor aferente 

în sumă de 1.944.691,50 lei, după cum urmează: 

a. Se modifică cu suma de 7.108.350,16 lei, valoarea de inventar a imobilului 

clădire Cinematograf  Independenţa, înscris la poziția 1755 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, de la 

1.015.592 lei la 8.123.942,16 lei. 

b. Includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a 

echipamentelor și a dotărilor aferente în valoare de 1.944.691,50 lei. 

Art. 3 Se constituie dreptul de administrare în favoarea Teatrului Municipal 

„Tony Bulandra” Târgovişte asupra clădirii și a bunurilor ce au facut obiectul 

investiției „Modernizare şi reabilitare Cinematograf Independenţa, Municipiul 

Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, împreună cu terenul curți-construcții aferent în 

suprafaţă de 2.066 mp, număr cadastral 76204, înscris la poziția 1756 în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte 

cu valoarea de inventar 681.965 lei.  

Art. 4 Predarea – primirea bunurilor se va efectua pe bază de proces-verbal. 



Art. 5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al 

Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.  

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

Managementul Proiectelor, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa 

Patrimoniului, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște și 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 

  18 noiembrie 2021 

Direcția Economică X  

Direcția Managementul Proiectelor 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  

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

Nr…………./…………… 

 

                                                                                                          APROBAT, 

             Primarul Municipiului Târgoviște   

                  Jr. Daniel – Cristian STAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

  Obiectivul de investitii : “MODERNIZARE SI REABILITARE CINEMATOGRAF 

INDEPENDENTA, MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA” se regaseste in lista 

obiectivelor de investitii aferente Municipiului Târgoviște a fost aprobat la finantare de catre Compania 

Nationala de Investitii prin Ordinul nr. 5557/02.08.2017, conform Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 

si bugetul local. 

Investitia prezentata a constat in modernizarea si reabilitarea cinematografului INDEPENDENTA 

situat in Municipiul Targoviste, strada Libertatii nr.2-2C, in baza autorizatiei de construire nr. 

150/07.06.2018. 

In data de 06.09.2021 s-au receptionat lucrarile finantate de la bugetul local al Municipiului 

Targoviste la obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE SI REABILITARE CINEMATOGRAF 

INDEPENDENTA” MUNICIPIUL TARGOVISTE, jud. DAMBOVITA – executie lucrari - PMT-

2020_P-018 si a fost incheiat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 130 din 07.09.2021. 

Au fost finalizate, de asemenea, lucrarile pentru realizarea alimentarii cu energie electrica prin incheierea 

Contractului de racordare nr. R 101957/24.02.2020, bransare la reteaua de apa si racordare la reteaua de 

canalizare prin incheierea Act Aditional la Contractul de furnizare/prestarea serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare nr. 126C/2017 si bransarea instalatiei de utilizare gaze naturale prin incheierea 

Contractului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale nr. 12729683/2019. 

In data de 22.09.2021 s-a finalizat receptia lucrarilor finantate de C.N.I la obiectivul 

,,MODERNIZARE SI REABILITARE CINEMATOGRAF INDEPENDENTA” MUNICIPIUL 

TARGOVISTE, jud. DAMBOVITA si a fost incheiat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

nr. 42385/22.09.2021. 

In vederea actualizarii devizului C.N.I a transmis prin adresa nr. 50483/10.11.2021 inregistrata la 

Municipiul Targoviste cu nr. 43059/12.11.2021 Devizul general “Executie de lucrari pentru obiectivul 

Modernizare si reabilitare cinematograf Independenta”, valoarea cheltuielilor fiind de  8.280.578,52 lei 

inclusiv T.V.A. 

In acest sens, s-a actualizat devizul general rezultat in urma finalizarii si receptionarii lucrarilor la 

obiectivul de investitii “MODERNIZARE SI REABILITARE CINEMATOGRAF INDEPENDENTA, 

MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”, valoarea totala a investitiei fiind de 

9.053.041,66 lei inclusiv T.V.A.   

   Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității initierii unei Hotărâri de  Consiliu 

Local pentru aprobarea valorii finale a  obiectivului de investitii ,,MODERNIZARE SI REABILITARE 

CINEMATOGRAF INDEPENDENTA” MUNICIPIUL TARGOVISTE, jud. DAMBOVITA, ca urmare a 

finalizarii si receptionarii lucrarilor. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,  

Jr. Ciprian STANESCU 

 

 



Nr..................../data............... 

            APROBAT, 

           PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

         Jr. Daniel - Cristian Stan 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea valorii finale a  obiectivului de investitii ,,MODERNIZARE SI REABILITARE 

CINEMATOGRAF INDEPENDENTA” MUNICIPIUL TARGOVISTE, jud. DAMBOVITA, ca 

urmare a finalizarii si receptionarii lucrarilor 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre 

Municipiul Târgovişte –  Primarul Municipiului Târgoviște Jr. Daniel – Cristian Stan 

 

2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre 

Viceprimar Jr. Cătălin Rădulescu 

 

3. Prezentarea pe scurt a situaţiei premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre 

 Municipiul Târgoviște a obținut pentru proiectul „Modernizare şi reabilitare Cinematograf 

Independenţa, Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, includerea pe lista sinteză a obiectivelor de 

investiții din cadrul subprogramului „Săli de cinema” din Programul Național de construcții de interes 

public sau social derulat de Compania Națională de Investiții. 

Reabilitarea Cinematografului Independenţa a creat pentru Municipiul Târgovişte oportunitati de 

initiere si desfasurare a proiectelor si programelor culturale in domeniul educatiei permanente si culturii 

traditionale, urmărind: 

• valorificarea timpului liber al tinerilor, din punct de vedere educaţional, prin elaborarea unor 

proiecte atractive şi utile; 

• modalităţi flexibile de a răspunde intereselor tuturor categoriilor de vârstă; 

• un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de 

manifestare a talentelor în artă, cultură, muzică, coregrafie, teatru, pictură etc; 

• dezvoltarea schimburilor culturale pe plan naţional şi internaţional. 

Cinematograful Independenţa reabilitat va avea următoarele atribuţii principale: 

• educarea ştiinţifică şi artistică a publicului prin programe specifice; 

• sprijinirea tinerilor cercetători şi artişti valoroşi în formarea lor; 

• organizeaza sesiuni, simpozioane, consfatuiri, colocvii si alte actiuni cu caracter stiintific si 

metodologic; 

• organizarea de spectacole, expozitii, gale, tabere si ateliere de creatie si interpretare, saloane, 

targuri, cenacluri si alte manifestari culturale de nivel national si international, atat din domeniul 

culturii traditionale, cat si din alte domenii ale artei practicate de neprofesionisti; 

• elaboreaza programe de turism cultural si colaboreaza cu institutii/organizatii/agentii specializate 

in vederea promovarii valorilor culturale nationale; 

• elaboreaza si realizeaza programe pentru stimularea creativitatii populare, a manifestarilor 

cultural-artistice traditionale si a artei de amatori; 

• initiaza si desfasoara programe culturale de conservare si promovare a culturii traditionale, 

proprii si in colaborare cu alte institutii si organisme nationale si internationale in vederea protectiei 

mediului cultural traditional. 

 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre: 

Obiectivul de investitii “Modernizare si Reabilitare Cinematograf Independenta, municipiul 

Targoviste, judetul Dambovita” s-a regasit pe lista obiectivelor finantate de Compania Nationala de 



Investitii prin Subprogramul “Sali de cinema” din cadrul Programului national de constructii de interes 

public sau social. 

Investitia prezentata a constat in modernizarea si reabilitarea cinematografului INDEPENDENTA 

situat in Municipiul Targoviste, strada Libertatii nr.2-2C, in baza autorizatiei de construire nr. 

150/07.06.2018. 

In data de 06.09.2021 s-au receptionat lucrarile finantate de la bugetul local al Municipiului 

Targoviste la obiectivul de investitii  ,,MODERNIZARE SI REABILITARE CINEMATOGRAF 

INDEPENDENTA” MUNICIPIUL TARGOVISTE, jud. DAMBOVITA – executie lucrari - PMT-

2020_P-018 si a fost incheiat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 130 din 07.09.2021. 

Au fost finalizate, de asemenea, lucrarile pentru realizarea alimentarii cu energie electrica prin incheierea 

Contractului de racordare nr. R 101957/24.02.2020, bransare la reteaua de apa si racordare la reteaua de 

canalizare prin incheierea Act Aditional la Contractul de furnizare/prestarea serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare nr. 126C/2017 si bransarea instalatiei de utilizare gaze naturale prin incheierea 

Contractului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale nr. 12729683/2019. 

In data de 22.09.2021 s-a finalizat receptia lucrarilor finantate de C.N.I. la obiectivul de investitii 

,,MODERNIZARE SI REABILITARE CINEMATOGRAF INDEPENDENTA” MUNICIPIUL 

TARGOVISTE, jud. DAMBOVITA si a fost incheiat Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

nr. 42385/22.09.2021. 

In vederea actualizarii devizului C.N.I a transmis prin adresa nr. 50483/10.11.2021 inregistrata la 

Municipiul Targoviste cu nr. 43059/12.11.2021 Devizul general “Executie de lucrari pentru obiectivul 

Modernizare si reabilitare cinematograf Independenta”, valoarea cheltuielilor fiind de  8.280.578,52 lei 

inclusiv T.V.A. 

In acest sens, s-a actualizat devizul general rezultat in urma finalizarii si receptionarii lucrarilor la 

obiectivul de investitii “MODERNIZARE SI REABILITARE CINEMATOGRAF INDEPENDENTA, 

MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUDETUL DAMBOVITA”, valoarea totala a investitiei fiind de 

9.053.041,66 lei inclusiv T.V.A.   

 

5. Documente care stau la baza iniţierii proiectului de hotărâre: 

• Devizul general actualizat la finalizarea si receptionarea lucrarilor la obiectivul de investitii 

“Modernizare si Reabilitare Cinematograf Independenta, municipiul Targoviste, judetul 

Dambovita” 

• Ordinul M.D.R.A.P. nr. 5557 din 02.08.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investitii “Modernizare si Reabilitare Cinematograf 

Independenta, municipiul Targoviste, judetul Dambovita” din Subprogramul “Sali de 

cinema” din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social. 

 
6. Baza legală a proiectului de hotărâre: 

• Ordonanta Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr. 25/2001 privind infiintrea Companiei Nationale de Investitii ”C.N.I” S.A. 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare; 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 

modificarile ulterioare; 

• Prevederile art. 44, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 “Ordonatorii principali de credite, pe propria 

răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, 

indiferent de sursele de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia 

indicilor de preţuri. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.”; 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate: 

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcţia Managementul Proiectelor propune: 



1. Aprobarea Devizului general actualizat la finalizarea si receptionarea lucrarilor executate  la 

obiectivul de investitii “Modernizare si Reabilitare Cinematograf Independenta, municipiul 

Targoviste, judetul Dambovita”. 

 

 

8.    Efectele promovării proiectului de hotărâre 

-  Asigurarea unui cadru optim de desfăşurare a activităţii; 

- Desfăşurarea activităţii într-o locaţie care să corespundă exigenţelor, standardelor şi reglementărilor în 

vigoare şi care să contribuie la alinierea standardelor la nivelul Comunităţii Europene.  

 

9. Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre 

Finantarea proiectului s-a realizat prin Bugetul de Stat (C.N.I.)  si Bugetul Local. 

 

 
10.Semnatura iniţiatorilor: 

 

  VICEPRIMAR,                   DIRECTOR EXECUTIV ,  

Jr. Catalin RADULESCU         Jr. Ciprian STANESCU  

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,                            BIROUL. CONT.  JURIDIC, 

  Ec. Silviana Marin                         Jr. Adrian MOCANU / Jr.Elena MUDAVA            

 

 

 

 

                                                          CONSILIER,  

                                                                        ing. Cornelia ENESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr 

      DE ACORD 

Primarul Municipiului Târgoviște 

jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

 

 

Referat de aprobare 
privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiții 

„Modernizare şi reabilitare Cinematograf  

Independenţa, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa” 

 

Bunurile mobile şi imobile ce constituie patrimoniul Municipiului Târgovişte, sunt înscrise 

în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat prin HCL nr. 156/2014 şi în 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat aprobat prin HCL nr. 157/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, inventarul reprezentand instrumentul de certificare a 

apartenenţei bunurilor la domeniul public sau privat al U.A.T.  

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inventarul 

bunurilor din domeniul public se atestă prin hotărârea autorităţii deliberative a fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale şi se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică.  

Având în vedere că obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare Cinematograf Independenţa, 

Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa” a fost finalizat conform Proceselor verbale de receptie 

la terminarea lucrărilor nr. 130/07.09.2021 şi 42385/22.09.2021, conform art. 136 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ se iniţiază un proiect de hotărâre, prin care se propune 

actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Târgovişte. 

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

Local Municipal Târgovişte, care ulterior analizei şi dezbaterii în sedinţa ordinară din luna 

noiembrie 2021, va decide pe cale de consecinţă. 

 

 

Director executiv Direcția Economică 

dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE                                                                                   APROBAT                                                  

Direcția Economică                                                           Primarul Municipiului Târgoviște 

          jr. Daniel Cristian STAN 

Nr.  

       

Raport de specialitate 

privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiții 

„Modernizare şi reabilitare Cinematograf Independenţa, Municipiul Târgovişte, Judeţul 

Dâmboviţa”  

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte a aprobat predarea către M.D.R.A.P. prin 

intermediul Companiei Naţionale de Investiţii, în baza HCL nr. 35/25.02.2016 şi a Protocolului 

nr. 27364/09.08.2019, a amplasamentului cinematograf şi teren aferent, situat în Municipiul 

Târgovişte, Bulevardul Libertăţii nr. 2C, înscris în Cartea Funciară nr. 76204, cu suprafaţa 

construită 1.445 mp şi teren aferent 2.066 mp.  

  Obiectivul general al investiţiei pentru care s-a emis Autorizaţia de construire nr. 

150/07.06.2018, l-a reprezentat modernizarea şi reabilitarea Cinematografului Independenţa prin 

anveloparea clădirii, înlocuire ferestre din PVC, înlocuire uşi exterioare, refacere terasă, refacere 

instalaţii electrice şi sanitare, montare centrală termică, dotarea cu echipamente specifice. 

Întrucât obiectivul de investiţii a fost finalizat conform Proceselor verbale de receptie la 

terminarea lucrărilor nr. 130/07.09.2021 şi 42385/22.09.2021, Directia Managementul Proiectelor 

prin adresa nr. 43781/17.11.2021, solicită înregistrarea investitiei în valoare totală de 9.053.041,66 

lei, în evidența patrimonială. 

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, iar art. 354 alin. (1), prevede că domeniul privat al statului sau al 

unităţilor administrativ- teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac 

parte din domeniul public.  

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”. 

Avand in vedere că asupra construcției existente au fost executate lucrari de reabilitare ce-

i sporesc gradul de confort si performanta energetică, dotarea cu mobilier şi echipamente specifice, 

este necesară actualizarea valorii de inventar a clădirii cu suma de 7.108.350,16 lei de la 1.015.592 
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lei la 8.123.942,16 lei, precum şi includerea în patrimoniu a echipamentelor și dotărilor în sumă 

de 1.944.691,5 lei, în baza devizului de lucrări. 

Urmare celor prezentate, 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 analizeze 

şi să dispună faţă de următoarele propuneri: 

1. Se aprobă înregistrarea în evidenţa patrimonială a Municipiului Târgovişte a obiectivului 

de investiții ”Modernizare şi reabilitare Cinematograf Independenţa, Municipiul Târgovişte, 

Judeţul Dâmboviţa”, situat în Bulevardul Libertăţii nr. 2C, în valoare totală de 9.053.041,66 lei, 

compusă din valoarea construcției de 7.108.350,16 lei și valoarea echipamentelor si a dotărilor 

aferente în sumă de 1.944.691,50 lei, după cum urmează: 

a. Se modifică cu suma de 7.108.350,16 lei, valoarea de inventar a imobilului clădire 

Cinematograf Independenţa, înscris la poziția 1755 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Municipiului Târgovişte, de la 1.015.592 lei la 8.123.942,16 lei. 

b. Includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a echipamentelor și a dotărilor 

aferente în valoare de 1.944.691,50 lei. 

2. Se constituie dreptul de administrare în favoarea Teatrului Municipal Târgovişte asupra 

clădirii și a bunurilor ce au facut obiectul investiției „Modernizare şi reabilitare Cinematograf 

Independenţa, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, împreună cu terenul curți- construcții 

aferent în suprafaţă de 2.066 mp, număr cadastral 76204, înscris la poziția 1756 în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte cu valoarea de inventar 

681.965 lei.  

3. Predarea – primirea bunurilor se va efectua pe bază de protocol. 

4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte 

se modifică în mod corespunzător.  

 

 

  Director Direcția Economică      Birou Contencios-Juridic        Compartiment patrimoniu 

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

 


