
                                                                AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                               SECRETARUL GENERAL 

             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea   

        

                                          

 

 

       PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

Municipiului Târgoviște  

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședința ordinară a lunii iunie, având 

în vedere:                                       

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20037/15.06.2022, întocmit 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;   

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20204/16.06.2022, întocmit 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; 

▪  Declarația pe propria răspundere nr. _________ a Secretarului General al Municipiului 

Târgoviște, dată în condițiile art. 289 alin. (6) lit. b) din Codul Administrativ; 

▪  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată; 

▪  Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 212/26.05.2022 privind includerea în domeniul public al 

Municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile preluate din domeniul public al Județului 

Dâmbovița; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 225/26.05.2022 privind includerea în domeniul public al 

Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții „Modernizarea şi reabilitarea 

drumului de centură al Municipiului Târgoviște 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;  

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 din Codul 

Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

    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, cu modificările și 

completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

 

 

 



HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea poziţiilor: 417 - Pasaj DN 71, 421 - Pasaj superior 

Târgovişte Sud, 423 - Pod rutier Teiş Nord, 424 - Pod rutier Valea Voievozilor, 821 - 

Spaţiu verde Calea Bucureşti scuar, 823 - Spaţiu verde Sens giratoriu Calea Bucureşti - 

strada Petru Cercel, 856 - Spaţiu verde Sens Giratoriu Aleea Sinaia, 858 - Spaţiu verde 

Sens Giratoriu Oţelărie, 860 - Spaţiu verde Sens Giratoriu Polivalentă, 2559 - Teren 

Bulevardul Libertăţii nr. 2 (Lot 3), 2689 - Teren aferent Bulevardul Eroilor, 2707 - Teren 

aferent Aleea Manastirea Dealu, 2708 -Teren aferent Aleea Sinaia, 2726 - Teren aferent 

Calea București, 2727 - Teren aferent Calea Câmpulung, 2729 - Teren aferent Calea 

Ialomiței, 2762 - Teren aferent Strada Gimnaziului, 2787 - Teren aferent Strada 

Laminorului, 2796 - Teren aferent Strada Magrini, 2819 - Teren aferent Strada Petru 

Cercel, 2906 - Teren aferent Strada profesor Cornel Popa, 2914 - Teren aferent Șoseaua 

Găești, 3115 - Teren Bulevardul Libertăţii nr. 2 (Lot 1) şi 3116 - Teren Bulevardul 

Libertăţii nr. 2 (Lot 2), înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Târgovişte, după cum urmează:  

- la poziţia 417, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.777.383,78 lei”,  

- la poziţia 421, coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.708.567,83 lei”, 

- la poziţia 423, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.919.229,83 lei”,  

- la poziţia 424, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.937.838,59 lei”,  

- la poziţia 821, coloana 5 va avea următorul cuprins: „154.133,61 lei”,  

- la poziţia 823, coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.588,99 lei”,  

- la poziţia 856, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 176.611,42 lei”,  

- la poziţia 858, coloana 5 va avea următorul cuprins: „120.416,88 lei”,  

- la poziţia 860, coloana 5 va avea următorul cuprins: „452.414,96 lei”,  

- la poziţia 2559, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Categoria de folosinţă CC - Curţi 

construcţii; Vecinătăţi: Nord - teren municipiu număr cadastral 83032, Sud - teren aferent 

bloc A1, Est - Cinema Independenta număr cadastral 76204, Bulevardul Libertăţii, teren 

aferent bloc A1, Vest - teren aferent bloc A1, Piaţa Tricolorului număr cadastral 74327, 

număr cadastral 5104, suprafaţa = 1.747 mp; număr cadastral 83030”, iar coloana 6 se va 

completa cu: ,,Carte Funciară nr. 83030 Municipiul Târgovişte”, 

- la poziţia 2689, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren categoria de folosinţă DR 

- drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Bulevardul Eroilor; format din lotul 

1.II în suprafaţă de 35.615 mp, număr cadastral 84672, lot 1 în suprafață = 1.959 mp, 

număr cadastral 84671 şi lot 2 în suprafață de 38.215 mp, număr cadastral 84315; 

suprafața totală =  75.789 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.255.400,95 lei”, 

iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 84671, 

84672, 84315 Municipiul Târgovişte”,  

- la poziţia 2707, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren categoria de folosință DR 

- drum, ocupat de elementele constructive ale strazii Aleea Mănăstirea Dealu; format din 

lot în suprafață de 21.402 mp, număr cadastral 84697 şi lot 2 în suprafață de 5.957 mp, 

număr cadastral 84698; suprafața totală = 27.359 mp“, coloana 5 va avea următorul 



cuprins: „5.418.084,19 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 

156/29.05.2014; Carte Funciară nr. 84697, 84698 Municipiul Târgoviște”, 

- la poziţia 2708, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren categoria de folosință DR 

- drum ocupat de elementele constructive ale străzii Aleea Sinaia; format din lot în 

suprafață de 6.046 mp, număr cadastral 84722 şi lot în suprafață de 18.035 mp, număr 

cadastral 84723; suprafața totală = 24.081mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: 

„4.834.749,02 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 156/29.05.2014, Carte 

Funciară nr. 84722, 84723 Municipiul Târgoviște”, 

- la poziţia 2726, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren categoria de folosință DR 

- drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Calea București; format din lot 1 în 

suprafață de 12.746 mp, număr cadastral 84702; lot 2 în suprafață de 29.820 mp, număr 

cadastral  84703 şi lot 3 în suprafață de 11.254 mp, număr cadastral 84704; suprafața 

totală = 53.820 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „17.833.442,18 lei”, iar 

coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 84702, 

84703, 84704 Municipiul Târgoviște”, 

- la poziţia 2727, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren categoria de folosință DR 

– drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Calea Câmpulung;  format din lot 

2.I în suprafață de 22.065 mp, numar cadastral  84695;  lot 2.II în suprafață de 15.763 

mp, număr cadastral 84696, lot 1.I în suprafaţă de 25.674 mp, numar cadastral 84739 şi 

lot 1.II în suprafață de 10.194 mp, număr cadastral 84740;  suprafata totală = 73.696 mp“, 

coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.673.897,34 lei”, iar coloana 6 va avea următorul 

cuprins: „HCL 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 84695, 84696, 84739, 84740 

Municipiul Târgovişte”, 

- la poziţia 2729, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren categoria de folosință DR 

- drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Calea Ialomiței; în suprafață de 

45.781 mp, număr cadastral 83946“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.233.160,40 

lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 

83946 Municipiul Târgovişte”, 

- la poziţia 2762 , coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren categoria de folosinta DR 

- drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Gimnaziului; format din lot în 

suprafaţă de 2.172 mp, număr cadastral 83473, lot 2.I în suprafaţă de 8.473 mp, număr 

cadastral  84690 şi lot 2.II în suprafaţă de 1.837 mp, număr cadastral  84691; suprafaţa 

totală = 12.482 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.131.279,56 lei”, iar coloana 

6 va avea următorul cuprins: „HCL 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 83473, 84690, 

84691 Municipiul Târgoviște”, 

- la poziţia 2787 , coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren categoria de folosinţă DR 

- drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Laminorului; format din lot 1 în 

suprafață de 12.686 mp număr cadastral  83852 şi lot 2 în suprafață de 45.173 mp, număr 

cadastral 83863; suprafață totală = 57.859 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: 

„11.496.668,66 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014, 

Carte Funciară nr. 83852, 83863 Municipiul Târgoviște”, 

- la poziţia 2796, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Categoria de folosință DR - drum, 

ocupat de elementele constructive ale străzii Magrini, de la Aleea Mânăstirea Dealu până 



la sector drum comuna Răzvad, lungime = 511 metri,  suprafața = 7.628 mp număr 

cadastral 83748 “, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 598.275,79 lei”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014; Carte Funciară nr. 83748 Municipiul 

Târgoviște” 

- la poziţia 2819, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren categoria de folosinta DR 

- drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Petru Cercel; format din lot 1 în 

suprafață de 35.039 mp, număr cadastral 83756, lot 2 în suprafață de 41.582 mp, număr 

cadastral 83988 şi lot 3 în suprafață de 1.838 mp, numar cadastral 83753; suprafața totală 

= 78.459 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 16.187.718,53 lei”, iar coloana 6 

va avea următorul cuprins:,,HCL 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 83753, 83756, 

83988 Municipiul Târgoviște,” 

- la poziţia 2906, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren categoria de folosinta DR 

- drum; ocupat de elementele constructive ale străzii profesor Cornel Popa; format din lot 

în suprafață de 17.902 mp, număr cadastral 75037, lot în suprafață de 868 mp, număr 

cadastral 83993 și lot în suprafață de 263 mp, număr cadastral 88090; suprafața totală = 

19.033 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.465.931 lei”, iar coloana 6 va avea 

următorul cuprins: ,,HCL nr. 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 75037, 83993, 88090 

Municipiul Târgoviște” 

- la poziţia 2914, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren categoria de folosinţă DR 

- drum;  ocupat de elementele constructive ale străzii Șoseaua Găești; format din lot în 

suprafață de 10.108 mp, număr cadastral 84688 şi lot în suprafață de 56.697 mp, număr 

cadastral 84689;  suprafața totală = 66.805 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: 

„13.416.058,62 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014; 

Carte Funciară nr. 84688, 84689 Municipiul Târgoviște” 

- la poziţia 3115, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Categoria de folosinţă CC - Curţi 

construcţii; Vecinătăţi: Nord - Bulevardul Libertăţii, Sud - teren municipiu număr 

cadastral 83032, Est - Bulevardul Libertăţii, Vest -  număr cadastral 5104; suprafaţa = 

568 mp, număr cadastral 83031”, iar coloana 6 se va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 

83031 Municipiul Târgoviște” 

- la poziţia 3116, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Categoria de folosinţă CC - Curţi 

construcţii; Vecinătăţi: Nord - număr cadastral 5104, teren municipiu număr cadastral 

83031, Sud - teren municipiu număr cadastral 83030, Est - Bulevardul Libertăţii, Vest -  

număr cadastral 5104; suprafaţa = 840 mp, număr cadastral 83032”, iar coloana 6 se va 

completa cu: ,,Carte Funciară nr. 83032 Municipiul Târgoviște”.  

Art. 2 Se aprobă eliminarea poziţiei 4081 - Teren drum tronson 2 Strada profesor Cornel 

Popa, în suprafaţă de 263 mp, valoare aferentă 20.251 lei. 

Art. 3 Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren, situat în Calea Ialomiţei nr. 5, în 

suprafaţă de 4.373 mp, număr cadastral 83873, în două imobile, astfel: 

- 3.102 mp, număr cadastral 88209  

- 1.271 mp, număr cadastral 88210. 

Art. 4 Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Târgovişte a bunului imobil prezentat în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  



Art. 5 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se 

modifică în mod corespunzător. 

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică - 

Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General 

Municipiului Târgovişte. 

 

INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. M.L.U 

Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  13 iulie 2022 

Compartiment Patrimoniu  X  

Direcția Economică 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  



                                                                                      DE ACORD 

Primarul Municipiului Târgoviște 

jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

 

 

Referat de aprobare 

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 

Târgovişte 

 

 

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 al 

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.  

Întrucât la nivel de municipiu, recent au intervenit modificări în structura inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public, 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 de consiliu, va 

decide pe cale de consecinţă. 

 

Director executiv Directia Economica 

dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN         

 

 

 

 

 

                                                   

 



MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE                                     Primarul Municipiului Târgovişte                                                            
Direcția Economică                                          jr. Daniel Cristian STAN 
Nr.  

 
Raport de specialitate 

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public  
al Municipiului Târgovişte 

 
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, inventarul reprezentând principala formă de atestare a proprietăţii şi certifică, 
pentru conformitate, identitatea imobilelor în vederea intabulărilor si a tranzacţionării 
acestora.  

Intrucât la nivel de municipiu au loc diverse modificări patrimoniale datorate unor 
preluări sau transmiteri de bunuri, concesionari, închirieri, dări în folosintă gratuită, 
vânzări - cumpărări, casări, treceri din domeniul privat în domeniul public, punerea în 
funcţiune a unor investiţii, dezmembrări, alipiri, precum şi modificări ale datelor de 
identificare, datorate unor lucrări cadastrale, pe cale de consecinţă inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat se impune a fi corectat si actualizat la zi.  

Având în vedere prevederile HCL nr. 225/26.05.2022 prin care a fost aprobată 
includerea valorii obiectivului de investiţii ,,Modernizarea şi reabilitarea drumului de 
centură al Municipiului Târgovişte”, prevederile HCL nr. 212/26.05.2022 prin care a fost 
aprobată includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor ce compun 
centura oraşului, preluate de la Judeţul Dâmboviţa prin Protocolul nr. 

11165/15280/06.05.2022, eliminarea unei poziţii din inventar prin comasarea a două 

imobile ce compun strada profesor Cornel Popa, propunerea de dezmembrare a unui 
teren în două loturi, includerea podului nou construit pe Strada profesor Cornel Popa, prin 
acest proiect de hotarare se are în vedere actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al Municipiului Târgovişte, astfel: 

a) * modificarea datelor de identificare şi corectarea valorilor de inventar pentru 
bunurile înscrise la următoarele poziţii în Inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Municipiului Târgovişte: 417-Pasaj DN 71, 421-Pasaj 
superior Târgovişte Sud, 423-Pod rutier Teiş Nord, 424-Pod rutier Valea 
Voievozilor, 821-Spaţiu verde Calea Bucureşti scuar, 823-Spaţiu verde Sens 
giratoriu Calea Bucureşti - strada Petru Cercel 
856 Spaţiu verde Sens Giratoriu Aleea Sinaia, 858-Spaţiu verde Sens Giratoriu 
Oţelărie, 860-Spaţiu verde Sens Giratoriu Polivalentă, 2689-Teren aferent 
Bulevardul Eroilor, 2906-Teren aferent Strada profesor Cornel Popa, 2707-Teren 
aferent Aleea Manastirea Dealu, 2708-Teren aferent Aleea Sinaia, 2726-Teren 
aferent Calea București, 2727-Teren aferent Calea Câmpulung, 2729-Teren 
aferent Calea Ialomiței, 2762-Teren aferent Strada Gimnaziului, 2787-Teren 
aferent Strada Laminorului, 2796-Teren aferent Strada Magrini, 2819-Teren 
aferent Strada Petru Cercel, 2914-Teren aferent Șoseaua Găești, ca urmare a 
reintregirii proprietăţii asupra acestor bunuri, conform Protocolului nr. 
11165/15280/06.05.2022 şi reabilitării acestor imobile. 



* modificarea datelor de identificare pentru bunurile înscrise la următoarele poziţii 
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte: 
2559- Teren Bulevardul Libertăţii nr. 2 (Lot 3), 3115- Teren Bulevardul Libertăţii 
nr. 2 (Lot 1) şi 3116- Teren Bulevardul Libertăţii nr. 2 (Lot 2), prin completarea cu 
carte funciară şi număr cadastral, pentru intabulare drept de proprietate. 
* modificarea datelor de identificare şi corectarea valorii de inventar pentru poziţia 
2906 - Teren aferent Strada profesor Cornel Popa, urmare comasării cu suprafaţa 
de 263 mp (tronsonul 2). 

b) eliminarea poziţiei 4081 - Teren drum tronson 2 Strada profesor Cornel Popa, în 
suprafaţă de 263 mp, ca urmare a comasării în poziţia 2906 - Teren aferent Strada 
profesor Cornel Popa. 

c) dezmembrarea imobilului-teren în suprafaţă de 4.373 mp, număr cadastral 83873, 
în două imobile: 3.102 mp , număr cadastral 88209 şi 1.271 mp, număr cadastral 88210, 
conform Adresă Cadastru nr. 18732/03.06.2022, Referat de admitere dezmembrare nr. 
52272/10.05.2022 şi planuri de amplasament şi delimitare. 
      d) includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Târgovişte a bunului imobil - pod rutier, executat pe Strada prof. Cornel Popa, peste Iazul 
Morilor, în cadrul lucrărilor de modernizare şi reabilitare a drumului de centură al 
municipiului. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare 
Consiliului Local Municipal Târgoviste actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public aprobat prin HCL nr. 156/2014, în sensul prezentat, în baza O.U.G. nr 
57/05.07.2019, privind Codul Administrativ si a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
astfel: 

 
Art. 1. Se aprobă actualizarea poziţiilor: 417 - Pasaj DN 71, 421 - Pasaj superior 
Târgovişte Sud, 423 - Pod rutier Teiş Nord, 424 - Pod rutier Valea Voievozilor, 821 - 
Spaţiu verde Calea Bucureşti scuar, 823 - Spaţiu verde Sens giratoriu Calea Bucureşti - 
strada Petru Cercel, 856 - Spaţiu verde Sens Giratoriu Aleea Sinaia, 858 - Spaţiu verde 
Sens Giratoriu Oţelărie, 860-Spaţiu verde Sens Giratoriu Polivalentă, 2559 - Teren 
Bulevardul Libertăţii nr. 2 (Lot 3), 2689 - Teren aferent Bulevardul Eroilor, 2707 - Teren 
aferent Aleea Manastirea Dealu, 2708 -Teren aferent Aleea Sinaia, 2726 - Teren aferent 
Calea București, 2727 - Teren aferent Calea Câmpulung, 2729 - Teren aferent Calea 
Ialomiței, 2762 - Teren aferent Strada Gimnaziului, 2787 - Teren aferent Strada 
Laminorului, 2796 - Teren aferent Strada Magrini, 2819 - Teren aferent Strada Petru 
Cercel, 2906 - Teren aferent Strada profesor Cornel Popa, 2914 - Teren aferent Șoseaua 
Găești, 3115 - Teren Bulevardul Libertăţii nr. 2 (Lot 1) şi 3116 - Teren Bulevardul Libertăţii 
nr. 2 (Lot 2), înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Târgovişte, după cum urmează:  
- la poziţia 417 , coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 11.777.383,78 lei”,  
- la poziţia 421 , coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 28.708.567,83 lei”, 
- la poziţia 423 , coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 18.919.229,83 lei”,  
- la poziţia 424 , coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 2.937.838,59 lei”,  
- la poziţia 821 , coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 154.133,61 lei”,  
- la poziţia 823 , coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 54.588,99 lei”,  
- la poziţia 856, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 176.611,42 lei”,  



- la poziţia 858 , coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 120.416,88 lei”,  
- la poziţia 860 , coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 452.414,96 lei”,  
- la poziţia 2559 , coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Categoria de folosinţă CC - Curţi 
construcţii; Vecinătăţi: Nord - teren municipiu număr cadastral 83032, Sud - teren aferent 
bloc A1, Est - Cinema Independenta număr cadastral 76204, Bulevardul Libertăţii, teren 
aferent bloc A1, Vest - teren aferent bloc A1, Piaţa Tricolorului număr cadastral 74327, 
număr cadastral 5104, suprafaţa = 1.747 mp; număr cadastral 83030 “, iar coloana 6 se 
va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 83030 Municipiul Târgovişte” 
- la poziţia 2689 , coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Teren categoria de folosinţă DR 
- drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Bulevardul Eroilor; format din lotul 
1.II în suprafaţă de 35.615 mp, număr cadastral 84672, lot 1 în suprafață = 1.959 mp, 
număr cadastral 84671 şi lot 2 în suprafață de 38.215 mp, număr cadastral 84315;  
suprafața totală =  75.789 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 15.255.400,95 lei”, 
iar coloana 6 va avea următorul cuprins:,,HCL 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 84671, 
84672, 84315 Municipiul Târgovişte”  
- la poziţia 2707 , coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Teren categoria de folosinta DR 
- drum, ocupat de elementele constructive ale strazii Aleea Mănăstirea Dealu; format din 
lot în suprafață de 21.402 mp, număr cadastral 84697 şi lot 2 în suprafață de 5.957 mp, 
număr cadastral 84698; suprafața totală = 27.359 mp“, coloana 5 va avea următorul 
cuprins: „ 5.418.084,19 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:,, HCL 
156/29.05.2014; Carte Funciară nr. 84697, 84698 Municipiul Târgoviște” 
- la poziţia 2708 , coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Teren categoria de folosinta DR 
- drum ocupat de elementele constructive ale străzii Aleea Sinaia; format din lot în 
suprafață de 6.046 mp, număr cadastral 84722 şi lot în suprafață de 18.035 mp, număr 
cadastral 84723; suprafața totală = 24.081mp “, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 
4.834.749,02 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:,, HCL 156/29.05.2014, Carte 
Funciară nr. 84722, 84723 Municipiul Târgoviște” 
- la poziţia 2726 , coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Teren categoria de folosință DR 
- drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Calea București;   format din lot 1 în 
suprafață de 12.746 mp, număr cadastral 84702; lot 2 în suprafață de 29.820 mp, număr 
cadastral  84703 şi lot 3 în suprafață de 11.254 mp, număr cadastral 84704; suprafața 
totală = 53.820 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 17.833.442,18 lei”, iar coloana 
6 va avea următorul cuprins:,, HCL 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 84702, 84703, 
84704 Municipiul Târgoviște” 
- la poziţia 2727 , coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Teren categoria de folosinta DR 
– drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Calea Câmpulung;  format din lot 
2.I în suprafață de 22.065 mp, numar cadastral  84695;  lot 2.II în suprafață de 15.763 
mp, număr cadastral 84696, lot 1.I în suprafaţă de 25.674 mp, numar cadastral 84739 şi 
lot 1.II în suprafață de 10.194 mp, număr cadastral 84740;  suprafata totală = 73.696 mp“, 
coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 14.673.897,34 lei”, iar coloana 6 va avea următorul 
cuprins:,,HCL 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 84695, 84696, 84739, 84740 
Municipiul Târgovişte” 
- la poziţia 2729 , coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Teren categoria de folosinta DR 
- drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Calea Ialomiței; în suprafață de 
45.781 mp, număr cadastral 83946“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 9.233.160,40 



lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:,,HCL 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 
83946 Municipiul Târgovişte” 
- la poziţia 2762 , coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Teren categoria de folosinta DR 
- drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Gimnaziului; format din lot în 
suprafaţă de 2.172 mp, număr cadastral 83473, lot 2.I în suprafaţă de 8.473 mp, număr 
cadastral  84690 şi lot 2.II în suprafaţă de 1.837 mp, număr cadastral  84691; suprafaţa 
totală = 12.482 mp “, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 4.131.279,56 lei”, iar coloana 
6 va avea următorul cuprins:,,HCL 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 83473, 84690, 
84691 Municipiul Târgoviște” 
- la poziţia 2787 , coloana 3 va avea următorul cuprins: ”Teren categoria de folosinţă DR 
- drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Laminorului; format din lot 1 în 
suprafață de 12.686 mp număr cadastral  83852 şi lot 2 în suprafață de 45.173 mp, număr 
cadastral 83863; suprafață totală = 57.859 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 
11.496.668,66 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014, Carte 
Funciară nr. 83852, 83863 Municipiul Târgoviște” 
- la poziţia 2796 , coloana 3 va avea următorul cuprins: ”Categoria de folosință DR - drum, 
ocupat de elementele constructive ale străzii Magrini, de la Aleea Mânăstirea Dealu până 
la sector drum comuna Răzvad, lungime =  511 metri,  suprafața = 7.628 mp număr 
cadastral 83748 “, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 598.275,79 lei”, iar coloana 6 
va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014; Carte Funciară nr. 83748 Municipiul 
Târgoviște” 
- la poziţia 2819 , coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Teren categoria de folosinta DR 
- drum, ocupat de elementele constructive ale străzii Petru Cercel; format din lot 1 în 
suprafață de 35.039 mp, număr cadastral 83756, lot 2 în suprafață de 41.582 mp, număr 
cadastral 83988 şi lot 3 în suprafață de 1.838 mp, numar cadastral 83753; suprafața totală 
= 78.459 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 16.187.718,53 lei”, iar coloana 6 va 
avea următorul cuprins:,,HCL 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 83753, 83756, 83988 
Municipiul Târgoviște,” 
- la poziţia 2906, coloana 3 va avea următorul cuprins: ” Teren categoria de folosinta DR 
- drum; ocupat de elementele constructive ale străzii profesor Cornel Popa; format din lot 
în suprafață de 17.902 mp, număr cadastral 75037, lot în suprafață de 868 mp, număr 
cadastral 83993 și lot în suprafață de 263 mp, număr cadastral 88090; suprafața totală = 
19.033 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 1.465.931 lei”, iar coloana 6 va avea 
următorul cuprins: ,,HCL nr. 156/29.05.2014, Carte Funciară nr. 75037, 83993, 88090 
Municipiul Târgoviște” 
- la poziţia 2914, coloana 3 va avea următorul cuprins: Teren categoria de folosinţă DR - 
drum;  ocupat de elementele constructive ale străzii Șoseaua Găești; format din lot în 
suprafață de 10.108 mp, număr cadastral 84688 şi lot în suprafață de 56.697 mp, număr 
cadastral 84689;  suprafața totală = 66.805 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 
13.416.058,62 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 156/29.05.2014; Carte 
Funciară nr. 84688, 84689 Municipiul Târgoviște” 
- la poziţia 3115, coloana 3 va avea următorul cuprins: Categoria de folosinţă CC - Curţi 
construcţii; Vecinătăţi: Nord - Bulevardul Libertăţii, Sud - teren municipiu număr cadastral 
83032, Est - Bulevardul Libertăţii, Vest -  număr cadastral 5104; suprafaţa = 568 mp, 
număr cadastral 83031 “, iar coloana 6 se va completa cu: ,,Carte Funciară nr. 83031 
Municipiul Târgoviște” 



- la poziţia 3116, coloana 3 va avea următorul cuprins: Categoria de folosinţă CC - Curţi 
construcţii; Vecinătăţi: Nord - număr cadastral 5104, teren municipiu număr cadastral 
83031,  Sud - teren municipiu număr cadastral 83030, Est - Bulevardul Libertăţii, Vest -  
număr cadastral 5104; suprafaţa = 840 mp, număr cadastral 83032 “, iar coloana 6 se va 
completa cu: ,,Carte Funciară nr. 83032 Municipiul Târgoviște” 
Art. 2. Se aprobă eliminarea poziţiei 4081 - Teren drum tronson 2 Strada profesor Cornel 
Popa, în suprafaţă de 263 mp, valoare aferentă 20.251 lei. 
Art. 3. Se aprobă dezmembrarea imobilului-teren, situat în Calea Ialomiţei nr. 5, în 
suprafaţă de 4.373 mp, număr cadastral 83873, în două imobile, astfel: 

- 3.102 mp, număr cadastral 88209  
- 1.271 mp, număr cadastral 88210 

Art. 4. Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Municipiului Târgovişte a bunului imobil prezentat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
Art. 5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se 
modifică în mod corespunzător. 
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