AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a
bunului imobil -împrejmuire, situat în strada Moldovei nr. 5
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a
lunii septembrie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33.636/23.09.2020, 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. 33.637/23.09.2020 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 HCL nr. 185/30.07.2020 privind solicitarea Consiliului Local
Municipal Târgovişte de trecere din proprietatea publică a Judeţului
Dâmboviţa în proprietatea publică a Municipiului Târgovişte a împrejmuirii
de 79 metri situată în strada Moldovei nr. 5
▪Prevederile HCJD nr. 191/27.08.2020 privind trecerea unui bun imobil –
împrejmuire de 79 metri, situată în strada Moldovei nr. 5, din domeniul public
al județului Dâmbovița în domeniul public al municipiului Târgoviște
▪Prevederile OG 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;
▪ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal
Târgoviște;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a), art. 361 alin. 2 din Codul
Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;
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,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a
bunului imobil împrejmuire situat în strada Moldovei nr. 5, gard din plăci de
beton în lungime de 79 metri, cod de clasificare 1.6.3.2., valoare de inventar
14.874,55 lei.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului Târgovişte a mijlocului fix prevăzut la art. 1, în vederea casării.
Art. 3 Se aprobă scoaterea din funcţiune și după caz, valorificarea și casarea
prin dezmembrare a bunului imobil împrejmuire situat în strada Moldovei nr.
5, procedura urmând a fi îndeplinită de către o comisie numită prin dispoziţia
primarului, care va proceda la evaluarea componentelor.
Art. 4 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului
Târgovişte se modifică în mod corespunzător.
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică-Compartimentul Evidenţa
Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului
Târgovişte.
INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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DE ACORD
Primarul Municipiului Târgoviște
jr. Daniel Cristian STAN

Referat de aprobare
privind includerea în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui bun imobil – gard
împrejmuire, situate în strada Moldovei, nr. 5

Pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare, modernizare si echipare
Creșa nr. 14 Târgoviște”, in cadrul caruia este prevazută si reconstruirea imprejmuirii
amplasamentului situat in Strada Moldovei nr. 5, Consiliul Local Municipal a solicitat Consiliului
Județean Dâmbovița, prin Hotarârea nr. 185/30.07.2020, trecerea din domeniul public al judetului
în domeniul public al municipiului a unei laturi de 79 metri de gard .
Întrucât bunul a fost peluat prin Protocolul nr. 18862/10.09.2020, iar prin proiect se
urmareste modernizarea totala a imprejmuirii cresei, se iniţiază un proiect de hotărâre prin care se
propune includerea in domeniul public a bunului preluat si totodata trecerea din domeniul public
în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, conform art. 361 alin (2) din OUG nr 57/05.07.2019
privind Codul administrativ, pentru a fi supus procedurii de scoatere din funcţiune şi casare.
Compartimentul de resort va întocmi un raport de specialitate, ce va fi înaintat consiliului
local, care ulterior analizei şi dezbaterii va decide pe cale de consecinta.

Director executiv Directia Economica
dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
TÂRGOVIŞTE

APROBAT
Primarul Municipiului Târgovişte
jr. Daniel Cristian STAN

Nr.
Raport de specialitate
privind includerea în proprietatea publica a Municipiului Târgoviște a unui bun imobilgard împrejmuire, situat în strada Moldovei nr. 5
Municipiul Târgoviște are în desfășurare realizarea obiectivului de investiții
”Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Creșa nr. 14 Târgoviște”, in cadrul caruia
este prevazută si reconstruirea imprejmuirii amplasamentului situat in Strada Moldovei nr.
5, intrucât gardul existent prezinta o anumită stare de degradare.
Pentru că terenul pe care este amplasată creșa are ca vecinatate o proprietate a
Judetului Dambovita, iar gardul imprejmuitor in lungime de 79 metri se afla in proprietatea
publică a acestuia, Consiliul Local Municipal a solicitat Consiliului Județean Dâmbovița,
prin Hotarârea nr. 185/30.07.2020, trecerea din domeniul public al judetului în domeniul
public al municipiului.
Urmare acestei solicitari, Consiliul Județean Dâmbovița a aprobat prin Hotărârea
nr. 191/27.08.2020, trecerea în proprietatea publica a Municipiului Târgoviște a gardului
împrejmuitor și declararea ca bun de uz și interes public local, bunul fiind preluat prin
Protocolul nr. 18862/10.09.2020.
Avand in vedere ca prin proiectul aflat in curs de realizare, se urmareste
modernizarea totala a imprejmuirii cresei, se supune atenţiei Consiliului Local Municipal
Târgovişte, să analizeze şi să dispună în sensul includerii in domeniul public a bunului
preluat si totodata trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului
Târgovişte, conform art. 361 alin (2) din OUG nr 57/05.07.2019 privind Codul
administrativ, pentru a fi supus procedurii de scoatere din funcţiune şi casare.
Potrivit Ordonantei nr. 112/2000 - activele corporale care alcătuiesc domeniul
public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu
durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu
se mai justifică, se scot din funcţiune, se valorifică şi se casează prin trecerea in domeniul
privat, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 cu modificările
ulterioare, capitolul III: dupa aprobarea scoaterii din functiune se va proceda la
valorificarea acestora, prin vanzare (licitatie sau negociere directa) sau prin casare
efectuata de catre o comisie ce va stabili modalitatea de casare prin dezmembrare, ce
presupune valorificarea prin vanzarea de componente, utilizarea componentelor rezultate
la executarea altor mijloace fixe din cadrul unitatii, sau valorificarea ca materiale
nerecuperabile.
Astfel, in sensul celor prezentate se au in vedere următoarele:
1. Includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a unui bun imobilîmprejmuire situată în strada Moldovei nr. 5, gard din plăci de beton în lungime de 79
metri, cod de clasificare 1.6.3.2., valoare de inventar 14.874,55 lei.

2. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte pentru
scoaterea din funcţiune şi casare a bunului imobil- împrejmuire situată în strada Moldovei
nr. 5, avand datele de identificare prevazute la pct. 1.
3. Scoaterea din funcţiune şi casarea prin dezmembrare a bunului imobil trecut în
domeniul privat al Municipiului Târgovişte, conform pct . 2, procedura urmând a fi
îndeplinită de către o comisie de casare, numită prin dispoziţia ordantorului superior de
credite, care va proceda la evaluarea componentelor.
5. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se
modifică în mod corespunzător.
Director executiv Directia Economică
dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN

Biroul Contencios Juridic
jr. Elena EPURESCU
Compartiment Evidenţă Patrimoniu,
cons. Ionel PÎRVAN

