AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște
a unor bunuri imobile preluate din domeniul public al Județului Dâmbovița
Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedința ordinară a lunii mai
2022, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16161/13.05.2022, 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. 16241/16.05.2022, 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;
▪ Protocolul nr. 11165/15280/06.05.2022;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 135/29.03.2022 privind solicitarea Consiliului Local
Municipal Târgovişte de trecere din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa în
domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor ce au făcut obiectul
protocolului nr. 20495/12917/02.07.2018;
▪ Prevederile Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 123/20.04.2022
privind transmiterea unor bunuri imobile din categoria infrastructură rutieră de tip
drumuri și poduri din domeniul public al județului Dâmbovița în domeniul public
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 includerea în domeniului public al Municipiului Târgovişte a
bunurilor imobile care au făcut obiectul Protocolului nr. 11165/15280/06.05.2022,
prevăzute în anexa la prezenta hotărâre și declararea acestora ca bunuri de interes
public local.
Art. 2 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului
Târgovişte se modifică în mod corespunzător.
Art. 3 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,
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APROBAT
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a unor bunuri imobile
preluate din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa ce au făcut obiectul Protocolului nr.
11165/15280/06.05.2022

În anul 2018, între Municipiul Târgovişte şi judeţul Dâmboviţa a fost încheiat Protocolul nr.
20495/12917/02.07.2018 privind transmiterea unor imobile teren, cu destinaţia străzi, din domeniul
public al Municipiului Târgovişte în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa, în conformitate cu prevederile
HCJD nr. 147/30.05.2018 şi HCL nr. 195/30.05.2018, modificată prin HCL nr. 240/29.06.2018, bunuri
detaliate în anexa protocolului.
Scopul transmiterii acestor bunuri a fost întocmirea şi depunerea unei cereri de finanţare în cadrul
POR 2018 AXA 6/6.1/5 Proiecte nefinalizate pentru realizarea proiectului

,, Modernizarea şi

reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte”, motiv pentru care a fost încheiat Acordul de
Parteneriat nr. 13889/22016/7134/12.07.2018, între UAT Judeţul Dâmboviţa, UAT Municipiul Târgovişte
şi UAT Comuna Răzvad, prin care au fost stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor, responsabilităţile ce le
revin şi contribuţia financiară proprie la bugetul proiectului.
Urmare încetării acordului de parteneriat şi preluării bunurilor din domeniul public al Judeţului
Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte, prin Protocolul nr. 11165/15280/06.05.2022,
compartimentul de resort va întocmi și înainta un raport de specialitate către consiliul local, care ulterior
analizei şi dezbaterii va decide asupra oportunitîţii includerii acestor bunuri în domeniul public al
Municipiului Târgovişte.

Director executiv Directia Economică
dr. ec. Silviana Ecaterina Marin
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a unor bunuri imobile
preluate din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa prin Protocolul nr.
11165/15280/06.05.2022
În anul 2018, între Municipiul Târgovişte şi judeţul Dâmboviţa a fost încheiat
Protocolul nr. 20495/12917/02.07.2018 privind transmiterea unor imobile teren, cu
destinaţia străzi, din domeniul public al Municipiului Târgovişte în domeniul public al
Judeţului Dâmboviţa, în conformitate cu prevederile HCJD nr. 147/30.05.2018 şi HCL nr.
195/30.05.2018, modificată prin HCL nr. 240/29.06.2018, bunuri detaliate în anexa
protocolului.
Scopul transmiterii acestor bunuri a fost întocmirea şi depunerea unei cereri de
finanţare în cadrul POR 2018 AXA 6/6.1/5 Proiecte nefinalizate pentru realizarea
proiectului ,, Modernizarea şi
reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte”, motiv pentru care a fost
încheiat Acordul de Parteneriat nr. 13889/22016/7134/12.07.2018, între UAT Judeţul
Dâmboviţa, UAT Municipiul Târgovişte şi UAT Comuna Răzvad, prin care au fost stabilite
drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie la bugetul proiectului, acord
ce a constituit anexă la cererea de finanţare.
Având în vedere prevederile art. 12(1) din acordul de parteneriat, ce au avut ca efect
adoptarea HCJD nr. 393/28.10.2021 şi HCL nr. 369/16.12.2021, prin care s-a luat act de
încetarea de drept a acordului de parteneriat nr. 13889/22016/7134/12.07.2018, urmate de
adoptarea HCL nr. 135/29.03.2022, a fost încheiat Protocolul nr. 11165/15280/06.05.2022,
prin care bunurile ce au făcut obiectul protocolului iniţial si acordului de parteneriat au fost
transmise din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului
Târgovişte.
În baza celor prezentate, se supune atenției Consiliului Local Municipal Târgoviște,
să analizeze și să dispună, în baza O.U.G. nr 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ
si a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, în ceea ce priveşte includerea în domeniul
public al Municipiului Târgovişte a bunurilor care au făcut obiectul Protocolului nr.
11165/15280/06.05.2022, conform anexei la prezentul raport şi declararea acestora ca
bunuri de interes public local.
Director executiv Directia Economică,
dr. ec. Silviana Ecaterina MARIN

Comp. Evidenţa Patrimoniului,
ec. Mihaela GONDOR

