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ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 

   

              

Anexa 2  la H.C.L. nr. 460/23.11.2017 

 

 

 

TEMA DE PROIECTARE 

pentru obiectivul: 

„Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a 

monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgovişte, 

judeţul Dâmboviţa” 
 

 

1. Informatii generale 

1.1 Denumirea obiectivului de investitii: ”Restaurarea, consolidarea, protectia, 

conservarea si punerea in valoare a monumentului Poarta Dealu – Vanatorilor (DB-I-

m-A-16953.01) din Targoviste, judetul Dambovita”            
1.2 Ordonator principal de credite/investitor: ,,U.A.T Municipiul Targoviste,, 

1.3 Ordonator de credite (secundar, tertial): Nu este cazul 

1.4 Beneficiarul investitiei : ,, Municipiul Targoviste,, 

1.5 Elaboratorul temei de proiectare: Directia Managementul Proiectelor  

 

 

2. Date de identificare a obiectivului de investitii 

2.1 Regimul juridic al terenului  

Obiectul de investitii Poarta Dealu Vanătorilor, se afla situat in Municipiul 

Targoviste, Aleea Coconilor, avand pozitia 2.970 in Inventarul bunurilor carte apartin 

domeniului public al Municipiului Targoviste, numar cadastral 83.928 U.A.T Targoviste si 

Carte funciara nr. 83.928. 

2.2 Particularitati ale amplasamentului propus 

Poarta Vanătorilor sau Poarta Dealu – cum mai este numită – este un vestigiu 

medieval din secolul al XVII – lea, ce făcea parte din Fortificația de apărare a Cetății 

Domnești.  

Poartă numele “Vanătorilor” sau “Dealu”, deoarece permitea ieșirea spre Mănăstirea 

Dealu. 

Acest monument reprezintă un punct de atracție turistică și face trecerea către alte 

puncte de atracție maximă al orașului Targoviște, Parcul Chindia si Complexul National 

Muzeal „Curtea Domneasca”. 

Importanța deosebită a acestui vestigiu istoric – Poarta Dealu Vanatorilor -  este dată și 

de faptul că din cele 5 porți medievale ale Cetății: Poarta Vânătorilor Dealului, Poarta 

Buzăului, a Bucureștiului, Poarta Argeșului și a Câmpulungului, doar aceasta și Poarta 

Bucureștiului sunt singurele rămase. 

Poarta Dealu Vanatorilor se afla in inventarul domeniului public al Municipiului 

Targoviște din anul 2016, fiind inclusa prin Hotararea Consiliului Local nr. 91/31.03.2016. 

Este inclusa in Lista Monumentelor Istorice si Siturilor Arheologice ale judetului 

Dambovita, categoria A,  figurand cu numar de cod DB-I-m-A-16953.01. 

 

2.3 Descrierea  obiectivului de investitii propus 

În urma unui accident, survenit in urma cu mai mult timp, o mașină cu gabarit mare a 

lovit cadrul metalic de susținere  a arcului porții, provocand dislocări periculoase în zidăria 

arcului.   
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In anul curent (2017) s-a mai prouds un incident rutier, iar de această dată, lovitura 

destul de puternică produsa de un alt autoturism, a îndoit unul dintre picioarele 

eșafodajului, a produs un soc suficient de mare pentru a disloca atat porțiuni din cheia 

arcului și a desprins aproape complet lateralele arcului de pilele de zidărie de care erau 

ancorate. 

Toată partea metalică este ruginită, scandurile care alcătuiesc romanatul sunt putrezite 

în totalitate, iar multe lipsesc.  

Plasa de rabiț ce îmbracă arcul pentru a opri eventualele căderi de mortar sau cărămidă 

este ruptă în multe locuri, nemaifiind funcțională. 

Necesitatea şi oportunitatea implementarii proiectului ”Restaurarea, consolidarea, 

protectia, conservarea si punerea in valoare a monumentului Poarta Dealu – Vanatorilor 

(DB-I-m-A-16953.01) din Targoviste, judetul Dambovita”  o constituie pe de o parte 

punerea în valoare a acestui monument istoric, emblema a orașului Targoviște, zestre ce 

trebuie întreținută și cu care orașul se mandrește, iar pe de altă parte, nevoia urgentă de a 

remedia/repara o situație care poate produce accidente  si neplăceri cetățenilor orașului. 

Orașul Targoviște este un oraș cu o mare încărcătură istorică, fiind unul dintre orașele  

care își conservă patrimoniul cultural atat de bine, care acordă importanța cuvenită istoriei 

și monumentelor sale. 

Poarta Dealu Vanătorilor sau Poarta Dealu – cum mai este numită – este un vestigiu 

medieval din secolul al XVII – lea, ce făcea parte din Fortificația de apărare a Cetății 

Domnești si poartă numele acesta, deoarece permitea ieșirea spre Mănăstirea Dealu. 

Acest monument istoric apare în Repertoriul Arheologic Național, aflandu-se în Lista 

monumentelor istorice de categorie A. 

Obiectivul reprezintă un punct de atracție turistică și face trecerea către alte puncte de 

atracție maximă ale orașului Targoviște: Parcul Chindia si Complexul National Muzeal 

“Curtea Domneasca”. 

Poarta Dealu Vanatorilor face parte din inventarul domeniului public al Municipiului 

Targoviște din anul 2016, fiind inclus prin Hotararea Consiliului Local nr. 91/32.03.2016. 

Oportunitatea  realizării acestui proiect  vine  în   întâmpinarea  necesităţilor 

Municipiului Târgoviște care urmăreşte să se mențină pe harta orașelor de atracție turistică 

și chiar doreste să îmbunătățească acest aspect, mai cu seama ca finantarea acestui obiectiv 

de inevstitii se va face prin Programului National de Restaurare a monumentelor istorice, 

finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, si gestionat de Institutul 

National al Patrimoniului si bugetul local. 

2.4  Cadrul legislativ aplicabil: 

-   Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 

- Ordinul nr. 3.765/16.10.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

elaborarea si derularea Programului National de Restaurare a monumentelor istorice, 

finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, si gestionat de Institutul 

National al Patrimoniului. 

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

 

 

 

                   VIZAT DE LEGALITATE, 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

             prof. Ion Cucui                          jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 


