
                                                                     AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                    SECRETARUL GENERAL AL 

                                 MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                 jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea viceprimarului municipiului Târgovişte în Comisia 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii noiembrie 2020, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 39806/17.11.2020, 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. 39807/17.11.2020, 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; 

▪ Prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 2 alin. (1), lit. b) din Regulamentul privind procedura de 

constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a 

titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor din 

04.08.2005, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița, nr. 681/05.11.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al 

municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 231/09.11.2020 privind alegerea domnului Cătălin 

Rădulescu în funcţia de viceprimar al  municipiului Târgovişte; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 232/09.11.2020 privind alegerea doamnei Monica 

Cezarina Ilie în funcţia de viceprimar al  Municipiului Târgovişte; 



▪  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪  Prevederile 129 alin. (14) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se desemnează ______________, viceprimar al Municipiului 

Târgovişte, membru în Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă 

________________, Direcţia Urbanism - Serviciul Cadastru şi pentru 

comunicare, Secretarul General al 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 

  20 noiembrie 2020 

Serviciul Cadastru X  

Birou Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 X  

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5 X  

 



DIRECȚIA URBANISM                APROBAT     

SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR AGRICOL                     PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,    

BANCA DE DATE REGISTRU AGRICOL      jr. Daniel Cristian Stan  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Instituția Prefectului Dâmbovita ne aduce la cunoștință că, urmare a validării alegerii primarului cât 

și ulterior alegerii viceprimarilor, ne revine obligația să înaintăm instituției prefectului propunerea pentru 

emiterea unui nou ordin privind componența Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor. 

Propunerea se va înainta și în cazul în care persoanele respective sunt realese. 

Având în vedere: 

• prevederile Legii 18/1991 privind fondul funciar și ale Legilor nr.169/1997 și 1/2000, așa cum au fost 

modificate prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele 

măsuri adiacente; 

• dispozițiile art.2 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea 

comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și a modului 

de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesia a proprietarilor, aprobat prin H.G. 

nr. 890/2005; 

se propune stabilirea componenței Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor Târgoviște. 

Prin Ordinul Prefectului nr. 103/23-05-2017 a fost reactualizată componența Comisiei locale pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, desemnată fiind dna. viceprimar Ilie Monica 

Cezarina.  

 

 

 

ȘEF SERVICIU, 

ing. Tinel Nicolae Traian 



DIRECȚIA URBANISM                 APROBAT     

SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR AGRICOL   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,    
BANCA DE DATE REGISTRU AGRICOL                     jr. Daniel Cristian Stan  

Nr._____________/Doss.IVA 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI 

TÂRGOVIȘTE ÎN COMISIA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA 

TERENURILOR 

 

Urmare alegerii domnilor viceprimari care a avut loc în ședința consiliului local  din data de 09-11-2020 și, 

având în vedere adresa Instituției Prefectului – județul Dâmbovita nr. 10643/20.10.2020 înregistrată la Primăria 

Municipiului Târgoviște cu nr. 36822/21.10.2020 prin care ne aduce la cunoștință că, urmare a validării alegerii 

primarului cât și ulterior alegerii viceprimarilor, ne revine obligația să înaintăm instituției prefectului propunerea pentru 

emiterea unui nou ordin privind componența Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor. 

Propunerea se va înainta și în cazul în care persoanele respective sunt realese. 

Având în vedere: 

• prevederile Legii 18/1991 privind fondul funciar și ale Legilor nr.169/1997 și 1/2000, așa cum au fost 
modificate prin Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri 
adiacente; 

• dispozițiile art.2 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și a modului de atribuire a titlurilor de 
proprietate, precum și punerea în posesia a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005; 
se propune stabilirea componenței Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor Târgoviște. 

Prin Ordinul Prefectului nr. 103/23-05-2017 a fost reactualizată componența Comisiei locale pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, desemnată fiind dna. viceprimar Ilie Monica Cezarina.  

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 129, alin.14 Codului Administrativ, a fost întocmit  un proiect 

de hotărâre care va fi supus spre analiză comisiilor de specialitate și spre aprobare Consiliului Local în ședința ordinară 

din luna noiembrie 2020. 

 

 

              Birou Contencios Juridic,                      Șef Serviciu Cadastru, 

               Jr. Elena Epurescu                        ing. Tinel Traian Nicolae 


