
Anexă la HCL 212/26.05.2022 

 
DATELE DE IDENTIFICARE  

ale bunurilor imobile care se includ în domeniul public al Municipiului Târgovişte preluate din domeniul 

public al Judeţului Dâmboviţa prin Protocolul nr. 11165/15280/06.05.2022 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Cod 

rep. 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Valoarea 

de inventar 

- lei - 

Anul 

dobândirii 

sau după 

caz, al 

dării în 

folosinţă 

 

 

Situaţie juridică actuală 

1. 

 

 

 

 

 

 

1.3.7.2 

Şoseaua 

Găeşti 

Tronson drum public, începe 

din Sensul giratoriu (inclusiv) al 

intersecției cu  Strada 

Laminorului și Strada Petru 

Cercel, până la intrarea în 

municipiul Târgoviște 

Cuprinde imobilul teren în 

suprafață = 56.697 mp, ocupat 

de elementele constructive ale 

străzii: parte carosabilă 

asfaltată, trotuare, zona verde, 

sens giratoriu; lungime 

carosabil = 1.762 m, lățime 

carosabil = 15 m, categoria de 

folosință drum, intravilan, 

număr cadastral 84689 

Total = 

12.826.324,42, 

din care: 

Teren = 

11.417.155,62  

Carosabil = 

1.080.200,20  

Trotuar = 

208.551,72 

Sens giratoriu 

= 120.416,88  

 

 

 

 

 

 

 

1999 

 

 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022, 

Carte Funciară nr. 84689 

Municipiul Târgovişte 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7.2 

Strada Petru 

Cercel 

 

Drum public, cuprinde imobilul 

teren în suprafaţă totala = 

76.621 mp, lungime totală 

2.431 m, ocupat de elementele 

constructive ale străzii: parte 

carosabilă asfaltată, trotuare, 

zona verde, format din două 

loturi: 

-Lotul 1 în suprafaţă de 35.039 

mp, începe de la  Pasaj superior 

Târgovişte Sud până la  Şoseua 

Gaeşti; lungime carosabil = 

1.007 m, lățime carosabil = 15 

m, categoria de folosință drum, 

intravilan, număr cadastral 

83756; 

- Lotul 2 în suprafaţă de 41.582 

mp, începe din Calea Bucureşti 

până la  Pasaj superior 

Târgovişte Sud; lungime 

carosabil = 1.424 m, lățime 

carosabil = 17 m, categoria de 

folosință drum, intravilan, 

număr cadastral 83988 

Total = 

18.906.906,67, 

din care: 

Teren = 

15.823.695,53  

 Carosabil = 

2.315.970,98  

Trotuar = 

767.240,16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

 

 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022, 

 Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022, 

Carte Funciară nr. 83756 

şi 83988 Municipiul 

Târgovişte 



Nr. 

crt. 

 

 

Cod 

rep. 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Valoarea 

de inventar 

- lei - 

Anul 

dobândirii 

sau după 

caz, al 

dării în 

folosinţă 

 

 

Situaţie juridică actuală 

3. 

 

1.3.17.2 
Pasaj 

superior 

Târgovişte 

Sud 

Se află pe Strada Petru Cercel , 

peste calea ferată; suprafaţa = 

6.384 mp, lungime = 249 m, 

lățime pod = 25,64 m; lățime 

carosabil = 15,60 m 

9.174.535,86 

 

 

1999 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7.2 
Calea 

București 

 Tronson drum public, începe 

din Calea Ialomiţei până la 

Sensul giratoriu (inclusiv) al 

intersecției cu  strada Petru 

Cercel; cuprinde imobilul teren 

în suprafață = 11.254 mp, 

ocupat de elementele 

constructive ale străzii: parte 

carosabilă asfaltată, trotuare, 

spaţiu verde, sens giratoriu; 

lungime carosabil = 381 m, 

lățime carosabil = 24 m, 

categoria de folosință drum, 

intravilan, număr cadastral 

84704 

Total  = 

4.581.518,25,  

din care: 

Teren = 

3.782.864,18  

Carosabil = 

542.995,26  

 Trotuar = 

46.936,21 

Sens giratoriu 

= 54.588,99  

Scuar spațiu 

verde = 

154.133,61 

 

 

 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022, 

Carte Funciară nr. 84704 

Municipiul Târgovişte 

5. 

 

 

 

 

 

1.3.7.2 
Calea 

Ialomiței 

Drum public, începe din Strada 

Gimnaziului până în Calea 

Bucureşti; cuprinde imobilul 

teren în suprafaţă totală = 

45.781 mp, ocupat de 

elementele constructive ale 

străzii: parte carosabilă 

asfaltată, trotuare, zona verde; 

lungime carosabil = 1.916 m, 

lățime carosabil = 14 m, 

categoria de folosință drum, 

intravilan, număr cadastral 

83946 

Total = 

10.895.908,80, 

din care:  

Teren = 

9.233.160,40  

 Carosabil = 

1.662.748,40  

 

 

 

 

 

 

1999 

 

 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022, 

Carte Funciară nr. 83946 

Municipiul Târgovişte 

6. 

 

 

 

 

 

1.3.7.2 Strada 

Gimnaziului 

Tronson drum public,  Lot 2, 

din  Calea Ialomiței până la Pod 

rutier Valea Voievozilor;  

cuprinde imobilul teren în 

suprafaţă = 1.837 mp ocupat de 

elementele constructive ale 

străzii: parte carosabilă 

asfaltată, trotuare; lungime 

carosabil =  82 m, lățime 

carosabil = 8 m, categoria de 

folosință drum, intravilan, 

număr cadastral  84691 

Total = 

669.652,04, 

din care: 

Teren = 

617.480,56  

Carosabil = 

38.955,44  

Trotuar = 

13.216,04  

 

 

 

 

 

 

1999 

 

 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022, 

Carte Funciară nr. 84691 

Municipiul Târgovişte 

7. 

 

1.3.17.2 Pod rutier 

Valea 

Voievozilor 

Se află pe strada Gimnazului, 

peste râul Ialomiţa, suprafaţa = 

1.234 mp, lungime = 121 m, 

lățime pod = 10,20 m,  lăţime 

carosabil = 7,80  m 

1.083.045,64 

 

 

1999 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022 



Nr. 

crt. 

 

 

Cod 

rep. 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Valoarea 

de inventar 

- lei - 

Anul 

dobândirii 

sau după 

caz, al 

dării în 

folosinţă 

 

 

Situaţie juridică actuală 

8. 

 

 

 

1.3.7.2 
Strada 

Magrini 

(sector 

municipiul 

Târgoviște) 

Drum public, începe din Aleea 

Mănastirea Dealu până  la hotar 

sat Valea Voievozilor; cuprinde 

imobilul teren în suprafață = 

7.628 mp, ocupat de elementele 

constructive ale străzii: parte 

carosabilă asfaltată, trotuare  

lungime carosabil =  511 m, 

lățime carosabil = 8 m, 

categorie de folosință drum, 

intravilan, număr cadastral  

83748 

Total = 

1.017.092,58, 

din care: 

Teren = 

598.275,79  

Carosabil = 

339.521,70  

Trotuar = 

79.295,09  

 

     

 

 

 

 

1999 

 

 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022, 

Carte Funciară nr. 83748 

Municipiul Târgovişte 

9. 

 

 

 

 

1.3.7.2 
Aleea 

Mănăstirea 

Dealu 

Tronson drum public, începe 

din Aleea Sinaia până la Strada 

Magrini; cuprinde imobilul 

teren în suprafaţa = 5.957 mp, 

ocupat de elementele 

constructive ale străzii: parte 

carosabilă asfaltată, trotuare; 

lungime carosabil =  216 m, 

lățime carosabil = 14 m, 

categoria de folosință drum, 

intravilan, număr cadastral 

84698 

Total = 

1.412.442,99, 

din care: 

Teren = 

1.196.564,19 

Carosabil = 

179.573,68  

Trotuar = 

36.305,12  

 

 

 

 

 

1999 

 

 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022, 

Carte Funciară nr. 84698 

Municipiul Târgovişte 

10. 

 

 

 

 

 

1.3.7.2 

Aleea 

Sinaia 

Tronson drum public, din 

Sensul giratoriu (inclusiv) al 

intersecției cu Aleea Mănastirea 

Dealu până la Pasaj DN 71;  

cuprinde imobilul teren în 

suprafaţa = 18.035 mp, ocupat 

de elementele constructive ale 

străzii: parte carosabilă 

asfaltată, trotuare, zona verde, 

sens giratoriu;  lungime 

carosabil =  635 m, lățime 

carosabil = 14 m, categoria de 

folosință drum, intravilan, 

număr cadastral 84723 

Total = 

4.511.637,46, 

din care: 

Teren = 

3.637.318,02  

Carosabil = 

527.912,19  

Trotuar = 

169.795,83  

Sens giratoriu 

= 176.611,42  

 

 

 

 

 

1999 

 

 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022, 

Carte Funciară nr. 84723 

Municipiul Târgovişte 

11. 

 

 

 

 

 

1.3.7.2 
Bulevardul 

Eroilor  

 

Drum public, cuprinde imobilul 

teren în suprafaţă totala = 

73.830 mp, lungime totală  

2.601 m, ocupat de elementele 

constructive ale strazii: parte 

carosabilă asfaltată, trotuare, 

zona verde, format din două 

loturi: 

- Lotul 1 în suprafaţă = 35.615 

mp, de la  Pod rutier Teiş Nord 

până în Calea Cămpulung;  

lungime carosabil = 1.507 m, 

Total = 

17.039.678,49, 

din care: 

Teren = 

14.867.215,95  

Carosabil = 

1.802.448,33 

Trotuar = 

370.014,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022, 

Carte Funciară nr. 84672 

şi  84315 Municipiul 

Târgovişte 



Nr. 

crt. 

 

 

Cod 

rep. 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Valoarea 

de inventar 

- lei - 

Anul 

dobândirii 

sau după 

caz, al 

dării în 

folosinţă 

 

 

Situaţie juridică actuală 

lățime carosabil = 14 m, 

categoria de folosință drum, 

intravilan, număr cadastral 

84672; 

-Lotul 2 în suprafaţă = 38.215 

mp, începe din Aleea Sinaia 

până la Pod rutier Teiş Nord; 

lungime carosabil = 1.094 m, 

lățime carosabil = 8,5 m, 

categoria de folosință drum, 

intravilan, număr cadastral 

84315 

12. 

 

 

1.3.17.2 
Pod rutier 

Teiş Nord 

Se află pe Bulevardul Eroilor, 

peste râul Ialomiţa; suprafaţa = 

2.601 mp, lungime = 255 m, 

lățime =  10,20 m,  lățime 

carosabil = 7,67 m 

4.123.187,03  

 

 

1999 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7.2 

Calea  

Câmpulung 

 

Tronson drum public, cuprinde 

imobilul teren în suprafaţă = 

25.957 mp, lungime totală 664 

m, ocupat de elementele 

constructive ale strazii: parte 

carosabilă asfaltată, trotuare, 

sens giratoriu; format din două 

loturi: 

-Tronson Lotul 2 în suprafaţă = 

15.763 mp, incepe din Sensul 

giratoriu  (inclusiv) al 

intersecției cu Bulevardul 

Eroilor, Bulevardul Unirii şi 

Strada Constantin Brancoveanu, 

până la pod cale ferată; lungime 

carosabil = 329 m, lățime 

carosabil = 15 m, categoria de 

folosință drum, intravilan, 

număr cadastral 84696; 

-Tronson Lotul 1 în suprafaţă = 

10.194 mp, de la pod cale ferata 

pana la Strada Laminorului;  

lungime carosabil = 335 m, 

lățime carosabil = 15 m, 

categoria de folosință drum, 

intravilan, număr cadastral 

84740 

Total  = 

6.917.647,01, 

din care: 

Teren = 

5.219.556,34  

Carosabil = 

1.066.150,54  

Trotuar = 

179.525,17  

Sens giratoriu 

= 452.414,96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022, 

Carte Funciară nr. 84696 

şi 84740 Municipiul 

Târgovişte 

14. 

 

 

 

 

 

 

Strada 

Laminorului 

Drum public, cuprinde imobilul 

teren în suprafaţă totala = 

57.859 mp, lungime totală 

2.491, ocupat de elementele 

constructive ale strazii: parte 

carosabilă asfaltată, trotuare, 

Total = 

13.911.219,10, 

din care: 

Teren = 

11.496.668,66 

 

 

 

 

 

1999 

 

HCL nr. 135/29.03.2022, 

HCJD nr. 

123/20.04.2022,  

Protocol nr. 

11165/15280/06.05.2022, 



Nr. 

crt. 

 

 

Cod 

rep. 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Valoarea 

de inventar 

- lei - 

Anul 

dobândirii 

sau după 

caz, al 

dării în 

folosinţă 

 

 

Situaţie juridică actuală 

1.3.7.2 zona verde, format din două 

loturi: 

- Lotul 1 în suprafaţă = 12.686 

mp, de la trecere cale ferată 

până în Calea Câmpulung,  

lungime carosabil = 524 m, 

lățime carosabil = 15 m, 

categoria de folosință drum, 

intravilan, număr cadastral  

83852; 

 

 

- Lotul 2 în suprafaţă = 45.173 

mp, începe din Şoseaua Găesti 

până la trecere cale ferată,  

lungime carosabil =1.967 m, 

lățime carosabil = 15 m, 

categoria de folosință drum, 

intravilan, număr cadastral 

83863 

 

Carosabil = 

2.072.407,91  

Trotuar = 

342.142,53  

 

Carte Funciară nr. 83852 

şi  83863 Municipiul 

Târgovişte 

 

 
 

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL GENERAL 

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

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

 

 

 

 

 

 

 
 


