
AVIZAT DE LEGALITATE,  

SECRETARUL GENERAL  

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  

jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Târgovişte, 

prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, Asociația EcoAssist  

și Asociația Dezvoltarea Europeană a Comunității Locale,  

în vederea implementării inițiativei naționale de împădurire  

pe bază de voluntariat „Plantăm fapte bune în România” 

  

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară a lunii 

decembrie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 45908/08.12.2021, 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. 45909/08.12.2021, 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; 

▪ Prevederile art. 2 alin. (2) si alin. (3) din O.U.G nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. e) și alin. (9) lit. a) din Codul 

Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) și g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) 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 aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul 

Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, Asociația EcoAssist 

și Asociația Dezvoltarea Europeană a Comunității Locale, în vederea 

implementării inițiativei naționale de împădurire pe bază de voluntariat 



„Plantăm fapte bune în România”, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă punerea la dispoziție a terenului situat de-a lungul Bulevardului 

Regele Ferdinand pe o lungime de 1330 metri, în vederea plantării unor puieți, 

pe ambele părți ale acesteia. 

Art. 3 În situația în care, ulterior vor fi identificate și alte suprafețe de teren 

degradate, din proprietatea publică sau privată a Municipiului Târgoviște, 

acestea vor fi puse la dispoziția asociației în vederea plantării de puieți. 

Art. 4 Se împuternicește domnul Daniel-Cristian Stan, primarul Municipiului 

Târgoviște, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului 

Târgoviște, Acordul de parteneriat. 

Art. 5 Se desemnează doamna Monica-Cezarina Ilie, viceprimar al Municipiului 

Târgoviște și domnul Eduard-Ionuț Beju, director al Societății ECO-SAL 2005 

S.A., persoane de contact pe perioada derulării Acordului de parteneriat. 

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Direcția Economică – Compartimentul Evidență 

Patrimoniu, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, dna. 

Monica-Cezarina Ilie - viceprimarul Municipiului Târgoviște, dl. Eduard-Ionuț 

Beju – directorul Societății ECO-SAL 2005 S.A. 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 

  10 decembrie 2021 

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  

 



APROBAT 

PRIMAR, 

jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind   încheierea unui acord de parteneriat  cu  ASOCIAȚIA 

ECOASSIST și ASOCIAȚIA DEZVOLTAREA EUROPEANĂ A COMUNITĂȚII LOCALE, 

în vederea implementării inițiativei naționale de împădurire pe bază de voluntariat 

 "Plantăm  fapte bune in România"  

 

 Prin adresa  înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 45795/ 07.12.2021,  

ASOCIAȚIA ECOASSIST solicită  sprijin cu privire la  identificarea terenurilor care s-ar preta 

acțiunilor de împădurire, respectiv în vederea plantării de puieți pe bază de voluntariat.  

Potrivit art. 2 alin 2 și 3 din O.G.  nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, drumurile sunt 

căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor.   

    Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi 

infrastructura drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, 

zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile şi alte lucrări de artă, construcţiile de apărare, protecţie şi 

consolidare, 

trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, staţiile de taxare, bretelele 

de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor, indicatoarele de 

semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente de transport şi 

instalaţiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate 

din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, sistemele pentru 

protecţia mediului, terenurile şi plantaţiile din zona drumului şi perdelele de protecţie, mai puţin 

zonele de protecţie.   

Terenul care se propune a fi pus la dispoziția ASOCIAȚIEI ECOASSIST și ASOCIAȚIEI 

DEZVOLTAREA EUROPEANĂ A COMUNITĂȚII LOCALE  se întinde pe lungimea 

Bulevardului Regele Ferdinand,  care face legătura între Bulevardul Regele Carol I  și str. Petru 

Cercel (centura municipiului), cu tronson lateral către strada Neagoe Basarab. 

 Lungimea totală este de 1365 metri, din care lungimea tronsonului principal = 1222 metri 

și lungimea tronsonului lateral = 143 metri. 

De asemenea, se propune desemnarea doamnei viceprimar Ilie Monica și a domnului Beju 

Eduard Ionuț – director Societatea  ECO-SAL 2005 S.A. ca persoane de contact pe perioada 

derulării Acordului de parteneriat. 

În conformitate cu art. 129 alin. 2 lit. c și lit. e, alin. 9 lit. a din din Codul administrativ 

adopat prin O.U.G. nr. 57/2019, se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 

Târgoviște încheirea acordului de parteneriat  cu ASOCIAȚIA ECOASSIST și ASOCIAȚIA 

DEZVOLTAREA EUROPEANĂ A COMUNITĂȚII LOCALE  în vederea plantării de puieți în 

zona spațiului verde pe ambele parți ale terenului situat de-a lungul  Bulevardului Regele 

Ferdinand.  

  

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

Jr. Chiru Cătălin Cristea 



APROBAT 

PRIMAR, 

jr. Daniel-Cristian STAN 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind   încheierea unui acord de parteneriat  cu  ASOCIAȚIA 

ECOASSIST și ASOCIAȚIA DEZVOLTAREA EUROPEANĂ A COMUNITĂȚII LOCALE, 

în vederea implementării inițiativei naționale de împădurire pe bază de voluntariat 

 "Plantăm  fapte bune in România"  

 

     Asociația EcoAssist este organizatorul oficial al inițiativei naționale de împădurire pe 

bază de voluntariat „Plantăm fapte bune în România”, inițiativă care din anul 2011 și până în 

prezent a acționat în 27 de județe din România și a mobilizat aproximati 35.000 voluntari. În cadrul 

acțiunilor desfășurate de-a lungul celor 10 ani s-au plantat peste 1 500 000 puieți, pe o suprafață 

de 435 hectare - terenuri degradate, cu risc de alunecare sau deșertificare sau perdele forestiere de 

protecție. 

 În județul Dambovita, Asociația EcoAssist în colaborare cu Asociația Dezvoltarea 

Europeană a Comunității Locale Targoviste, dorește să realizeze acțiuni de împădurire în 

municipiul Targoviste. 

Asociația EcoAssist plantează pe terenuri aflate în proprietatea U.A.T, în extravilanul 

localității - terenuri neproductive sau în alte situații pentru care este necesară acțiunea de 

împădurire, inclusiv perdele forestiere de protecție.  

 Prin adresa  înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 45795/ 07.12.2021,  

ASOCIAȚIA ECOASSIST solicită  sprijin cu privire la  identificarea terenurilor care s-ar preta 

acțiunilor de împădurire, respectiv în vederea plantării de puieți pe bază de voluntariat.  

Potrivit art. 2 alin 2 și 3 din O.G.  nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, drumurile sunt 

căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor.   

    Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi 

infrastructura drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, 

zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile şi alte lucrări de artă, construcţiile de apărare, protecţie şi 

consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, staţiile de 

taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor, 



indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente 

de transport şi instalaţiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul 

de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, 

sistemele pentru protecţia mediului, terenurile şi plantaţiile din zona drumului şi perdelele de 

protecţie, mai puţin zonele de protecţie.   

Terenul care se propune a fi pus la dispoziția ASOCIAȚIEI ECOASSIST și ASOCIAȚIEI 

DEZVOLTAREA EUROPEANĂ A COMUNITĂȚII LOCALE se întinde pe lungimea 

Bulevardului Regele Ferdinand,  care face legătura între Bulevardul Regele Carol I  și str. Petru 

Cercel (centura municipiului), cu tronson lateral către strada Neagoe Basarab. 

 Lungimea totală este de 1365 metri, din care lungimea tronsonului principal = 1222 metri 

și lungimea tronsonului lateral = 143 metri. 

De asemenea, se propune desemnarea doamnei viceprimar Ilie Monica și a domnului Beju 

Eduard Ionuț – director Societatea ECO-SAL 2005 S.A. ca persoane de contact pe perioada 

derulării Acordului de parteneriat. 

În conformitate cu art. 129 alin. 2 lit. c și lit. e, alin. 9 lit. a din Codul administrativ adopat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, se supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Târgoviște 

încheirea acordului de parteneriat  cu ASOCIAȚIA ECOASSIST și ASOCIAȚIA 

DEZVOLTAREA EUROPEANĂ A COMUNITĂȚII LOCALE  în vederea plantării de puieți în 

zona spațiului verde pe ambele parți ale terenului situat de-a lungul  Bulevardului Regele 

Ferdinand.  

 

  

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

Jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

 


