
AVIZAT DE LEGALITATE, 

 SECRETARUL GENERAL  

                                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                   jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                      PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui aviz de principiu  

Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. 

 în vederea contractării unui împrumut necesar pentru cofinanțarea  

 „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată  

în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020” 

 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii 

februarie 2022, având în vedere: 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4734/09.02.2022, 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; 

▪ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

▪ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

▪ Adresa Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. nr. 

3462/31.01.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 

3737/01.02.2022; 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art.139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul 

Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare adoptă următoarea 
  

 

 

 

 

 



 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. l. Se acordă Avizul de principiu Societății Compania de Apă Târgoviște-

Dâmbovița S.A. pentru continuarea demersurilor în vederea contractării, în 

condițiile scrisorii BERD din 10.12.2021, a unui împrumut necesar pentru 

cofinanțarea „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă 

Uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”. 

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

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița 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 
   

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul 

proiect 

  

Comisia nr. 1   

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 
 

 

Comisia nr. 4 
 

 

Comisia nr. 5 X  

  
 

 

 

 



Nr.                                                                                                       APROBAT,  

                                                                       PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

                                                                                         jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

REFERAT 

privind acordarea unui aviz de principiu Societății Compania de Apă 

Târgoviște-Dâmbovița S.A. 

în vederea contractării unui împrumut necesar pentru cofinanțarea  

 „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă 

Uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020” 

 

Ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 625 din 30.09.2021 

aferent „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată 

în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”, Societatea Compania de Apă 

Târgoviște-Dâmbovița S.A. a continuat discuțiile cu Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, pentru contractarea unui credit bancar în vederea 

cofinanțării. 

Prin adresa nr. 3462/31.01.2022, înregistrată la Primăria Municipiului 

Târgoviște sub nr. 3737/01.02.2022, Societatea Compania de Apă Târgoviște-

Dâmbovița S.A. a solicitat un Aviz de principiu pentru continuarea demersurilor 

în vederea contractării, în condițiile scrisorii BERD din 10.12.2021, a unui 

împrumut necesar pentru cofinanțarea „Proiectului Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”. 

Având în vedere cele precizate mai sus, propun spre analiză și aprobare 

proiectul de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu Societății Compania 

de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.  

 

                                                     SECRETARUL GENERAL 

     AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 

 



Nr.                                                                                      APROBAT,  

                                                    PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

                                                                           jr. Daniel-Cristian Stan 

   

 

   

 

   RAPORT DE SPECIALITATE 

    privind acordarea unui aviz de principiu 

    Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. 

    în vederea contractării unui împrumut necesar pentru cofinanțarea  

  „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în 

județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020” 

 

Ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 625 din 30.09.2021 

aferent „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă 

Uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020”, Societatea Compania de 

Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. a continuat discuțiile cu Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru contractarea unui credit bancar în 

vederea cofinanțării acestui proiect. 

  Societatea Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. a adus la 

cunoștința Consiliului Județean Dâmbovița discuțiile purtate cu Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea contractării unui 

credit bancar pentru cofinanțarea „Proiectului Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-

2020” și a solicitat un aviz de principiu pentru continuarea acestor demersuri. 

Ca urmare a acestei solicitări, Consiliul Județean Dâmbovița a adoptat 

Hotărârea nr. 446 din data de 21.12.2021 privind acordarea unui aviz de 

principiu Societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în vederea 

contractării unui împrumut necesar pentru cofinanțarea „Proiectului Regional 

de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Dâmbovița, în 

perioada 2014-2020”. 

 

 

 



Prin adresa nr. 3462/31.01.2022, înregistrată la Primăria Municipiului 

Târgoviște sub nr. 3737/01.02.2022, Societatea Compania de Apă Târgoviște-

Dâmbovița S.A. a solicitat un Aviz de principiu pentru continuarea demersurilor 

în vederea contractării, în condițiile scrisorii BERD din 10.12.2021, a unui 

împrumut necesar pentru cofinanțarea „Proiectului Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-

2020”. 

               Față de cele prezentate, propunem spre analiză proiectul de hotărâre 

privind acordarea unui aviz de principiu Societății Compania de Apă 

Târgoviște-Dâmbovița S.A. în vederea contractării unui împrumut necesar 

pentru cofinanțarea „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă 

și Apă Uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020” 

 

             

 

                                                   SECRETARUL GENERAL 

   AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 


