AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului
Târgoviște în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea unor bunuri aflate în
concesiunea societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedința ordinară a lunii martie
2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8786/11.03.2021, 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. 8787/11.03.2021 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;
▪ Adresa nr. 6249/23.02.2021 a societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița
S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 6695/24.02.2021;
▪ Prevederile Hotărârii nr. 182/27.01.2021 a Consiliului de Administrație al societății
Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A.
▪ Prevederile cap. III din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu
modificările ulterioare;
▪ Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public
al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
▪ Prevederile HCL nr. 93/03.06.1998 privind transformarea S.C. ACET S.A.
Târgoviște în regie autonomă de gospodărire comunală – RAGC Târgoviște;
▪ Protocolul privind predarea-primirea patrimoniului fostei S.C. ACET S.A. în
administrarea RAGC Târgoviște;
▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgoviște;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) art. 361 alin. (2) 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 trecerea din domeniul public al Municipiului Târgovişte în domeniul
privat al Municipiului Târgovişte, a mijoacelor fixe prevăzute în anexa la prezenta
hotărâre, în vederea casării.
Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea și casarea
mijoacelor fixe prevăzute la art. 1.
Art. 3 Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. se obligă să
îndeplinească procedurile prevăzute la art. 2 potrivit reglementărilor legale în vigoare
și va transmite ulterior un exemplar al procesului verbal de casare Municipiului
Târgoviște. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor casate se fac venit la bugetul
local.
Art. 4 Lista bunurilor concesionate către Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa
S.A se modifică în sensul diminuarii valorii acesteia cu suma de 301.895 lei, aferentă
bunurilor casate conform art. 1, în evidențele patrimoniale urmând a se opera în mod
corespunzător.
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia
Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului, Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A. şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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Referat de aprobare
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte pentru
scoaterea din funcţiune în vederea casării a unor bunuri aflate în concesiunea
SC Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA
Municipiul Târgovişte deţine în proprietate publică bunuri imobile de natura
reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, staţii de tratare şi epurare a apelor uzate, cu
instalaţii, construcţii şi terenuri aferente, precum şi alte bunuri ce deservesc activitatea
specifică, bunuri care se află în exploatarea operatorului-concesionar SC Compania de
Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA, predate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/3/29.01.2009, precum şi în baza
unor protocoale încheiate anterior.
În urma operaţiunii de inventariere anuală 2020 s-a constatat că unele bunuri au
durata normală de funcţionare expirată, uzură fizică avansată şi nu mai pot fi menţinute
în exploatare în condiţii de eficienţă şi siguranţă, astfel că prin Hotărârea Consiliului de
Administraţie nr. 182/27.01.2021 SC Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA a
aprobat scoaterea din functiune in vederea casarii a unor mijloace fixe în valoare de
301.895 lei şi solicită, prin adresa nr. 6249/23.02.2021, acordul Consiliului Local
Municipal pentru scoaterea din funcţiune şi casarea acestora.
Pentru indeplinirea procedurii de casare este necesara reglementarea situaţiei
juridice, în sensul trecerii acestora din domeniul public în domeniul privat al municipiului,
conform Ordonantei nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, iar 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 din luna martie 2021, va decide pe cale de
consecinţă.

Director executiv Direcţia Economică
dr. ec. Silviana Ecaterina Marin
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RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI
TÂRGOVIŞTE PENTRU SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE ÎN VEDEREA CASĂRII A UNOR BUNURI
AFLATE ÎN CONCESIUNEA SC COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA SA

Municipiul Târgovişte deţine în proprietate publică bunuri imobile de natura
reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, staţii de tratare şi epurare a apelor uzate, cu
instalaţii, construcţii şi terenuri aferente, precum şi alte bunuri ce deservesc activitatea
specifică, bunuri care se află în exploatarea operatorului-concesionar SC Compania de
Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA, predate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/3/29.01.2009, precum şi în baza
unor protocoale încheiate anterior.
Prin adresa nr. 6249/23.02.2021, SC Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa
SA. face cunoscut faptul că prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 182/27.01.2021
s-a aprobat scoaterea din functiune in vederea casarii a unor bunuri în valoare de 301.895
lei, conform listei anexată, ce au durata normală de funcţionare expirată, uzură fizică
avansată şi nu mai pot fi menţinute în exploatare în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
Pentru indeplinirea procedurii de casare este necesara reglementarea situaţiei
juridice, în sensul trecerii acestora din domeniul public în domeniul privat al municipiului,
conform Ordonantei nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
Având în vedere cele prezentate mai sus se supune atenţiei Consiliului Local
Municipal Târgovişte, să analizeze şi să dispună asupra solicitării SC Compania de Apă
Târgovişte - Dâmboviţa SA, în baza art. 361 din Ordonanţa nr. 57/2019, alin.(2), în sensul
aprobării trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a
bunurilor prevăzute în lista anexată, pentru a fi supuse procedurii de scoatere din
funcţiune şi casare, astfel:
1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului
Târgovişte, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării a bunurilor cuprinse în lista
anexă, la prezenta hotărare.
2. SC Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA se obligă cu parcurgerea etapelor
prevăzute de legislaţia în vigoare privind scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor
fixe şi va transmite ulterior un exemplar al procesului verbal de casare Municipiului
Târgovişte.
3. Patrimoniul concesionat către SC Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA,
se modifică în sensul diminuarii acestuia cu valoarea de 301.895 lei, aferentă bunurilor
casate conform art. 1, iar în evidenţele contabile şi patrimoniale se va opera în mod
corespunzător.
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