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Datele de identificare ale bunurilor realizate în cadrul obiectivulului de investiții  „ Realizare bază 

sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, ce se 

includ în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte  

 

 

 

 

Poz. 

înreg. 

Codul 

de 

clasific. 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 

dobândirii 

sau după 

caz, al 

dării în 

folosință 

Valoarea de 

inventar (lei) 

Situația juridică 

actuală.  

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

4049 

 

 

 

 

 

1.6.2 

 

 

 

 

 

 

Sală de sport și 

vestiare- Colegiul 

Național 

Constantin 

Carabella 

Strada locotenent Pârvan 

Popescu nr. 58; clădire 

compusă din două corpuri: 

- corp sală de sport construită 

din ferme metalice din 

europrofile și zidărie de 

închidere din BCA, învelitoare 

panouri sandwich, suprafața 

construită sala sport = 884 mp, 

suprafața utilă sala de sport = 

847,52 mp; 

- corp anexă vestiare 

P+1zidărie din BCA, 

învelitoare tablă plană 

galvanizată, suprafața 

construită 154 mp, suprafața 

desfășurată = 292 mp; 

suprafața totală construită = 

1038 mp, suprafața totală utilă 

= 973,83 mp, suprafața totală 

desfășurată = 1176 mp 

 

2021 2.706.493,84 

HCL nr. 

428/31.10.2017, 

HCL nr. 

345/24.112021, 

Proces verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

15/05.02.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

129/25.05.2018 

 

 

4050 

 

 

1.6.8. 

 

 

 

Teren sport 

exterior 

  Teren sport amenajat cu pistă 

alergare în aer liber, incinta 

Colegiului Național Constantin 

Carabella, suprafață bitumată 

= 484 mp, amplasat pe teren 

număr cadastral 81343 

2021 155.627,68 

HCL nr. 

428/31.10.2017, 

HCL nr. 

345/24.112021, 

Proces verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

15/05.02.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

129/25.05.2018 



4051 1.8.12. 
Stație pompare 

ape uzate SPAU 

Amplasată în incinta 

Colegiului Național Constantin 

Carabella la limita de 

proprietate cu  strada Vasile 

Florescu 

2021 51.819,03 

HCL nr. 

428/31.10.2017, 

HCL nr. 

345/24.112021, 

Proces verbal de 

receptie la 

terminarea 

lucrărilor nr. 

15/05.02.2021, 

Autorizație de 

construire nr. 

129/25.05.2018 

      

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     SECRETARUL GENERAL  

                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

        ec. Alexandru Bugyi                                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        
 


