
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE 

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 319/28.08.2018 

 
Datele de identificare a bunurilor  ce alcătuiesc investiţiile de Extindere a reţelei de canalizare menajeră 

şi a reţelei de distribuţie apă pe Strada Sârbilor ce  se includ în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public  al Municipiului Târgovişte şi se concesionează către Compania de Apă Târgovişte - 

Dâmboviţa SA 

 
 

 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau după 

caz, al dării 

în folosinţă 

 

 

Valoare de 

inventar 

-lei- 

Situaţia juridică 

actuală. 

Denumire act 

proprietate sau alte 

acte doveditoare 

1 2 3 4 5 6 

 1.8.12. 

Staţie de 

pompare ape 

uzate strada 

Sârbilor 

Staţie de pompare automatizată Q = 10 

mc/h, H = 10 metri CA şi conductă de 

refulare PEID De 110 mm Pn6 în 

lungime de 365 metri,  bazin din beton 

1,9 x 1,9 metri, tablou comandă- 

automatizare, tablou electric, 2 

electropompe submersibile; 

împrejmuire 10 metri liniari gard plasă 

sârmă pe 5 stâlpi din ţeavă; suprafaţă 

teren staţie = 6 mp. 

  

 

2017 34.086  

Legea nr. 

213/1998; 

Proces-verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

31457/11.10.2017 

şi Proces -verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

31458/11.10.2017 

1.8.6. 

Extindere 

reţea  de 

distribuţie apă 

strada Sarbilor 

Conductă PEID Pn 6, De 110 mm, 

lungime 350 metri, 3 hidranţi subterani 

Dn 80 mm, 15 branşamente De 110/25 

mm cu coliere, 21 bucăţi racorduri de 

alimentare echipate cu robineţi de 

concesie Dn 1” racordate prin coliere 

Dn 110 x 32 mm la conducta 

principală de alimentare din strada 

Sârbilor; amplasament: Strada 

Sârbilor, Carte funciară 83546 număr 

cadastral 83546; 

 

2017 59.107 

Legea nr. 

213/1998; Proces-

verbal de recepţie 

la terminarea 

lucrărilor nr. 

31457/11.10.2017 

şi Proces -verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

31458/11.10.2017 

1.8.7. 

Extindere 

reţea  de 

canalizare 

menajeră 

strada Sârbilor 

Conductă PVC- KG, Dn 250 mm, 

lungime 359 metri,  10 cămine canal 

din beton; 3 cămine refulare, 15 

racorduri cu teu de branşament Dn 

250/110 mm, 21 bucăţi racorduri 

canalizare din tub PVC 110 mm 

racordate prin coliere de branşare D 

250 mm x 4” la colectorul principal 

din strada Sârbilor; amplasament: 

Strada Sârbilor, Carte funciară 83546 

număr cadastral 83546; 

 

2017 269.428,46 

Legea nr. 

213/1998; Proces-

verbal de recepţie 

la terminarea 

lucrărilor nr. 

31457/11.10.2017 

şi Proces -verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

31458/11.10.2017 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,    SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

   ing. Paul-Ciprian Patic             jr. Chiru-Cătălin Cristea 
 


