
             AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                    SECRETARUL GENERAL AL 

                                 MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

          jr. Silvia-Elena Stanca   

 

 

      PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind atribuirea denumirii de Sala de Sport „IOAN VALERIAN” 

bunului imobil situat în Municipiul Târgoviște, Strada Locotenent 

Major Dragomirescu Liviu, nr. 2 B, Județul Dâmbovița  

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii decembrie 2020, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 35209/07.10.2020, 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. 35210/07.10.2020, 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 art. 2 lit. d) și art. 3 alin. (1) din O.G nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪  Adresa Clubului Sportiv Școlar Târgoviște nr. 33019/17.09.2020; 

▪  Avizul Comisiei de atribuire de denumiri de pe lângă Instituția Prefectului - 

Județul Dâmbovița nr. 103/23.11.2020; 

▪  Avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d) 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 atribuirea denumirii de Sala de Sport „Ioan Valerian” bunului 

imobil situat în Municipiul Târgoviște, strada Locotenent Major 

Dragomirescu Liviu, nr. 2 B, Județul Dâmbovița, înscris la poziția 1576 în 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului 

Târgoviște. 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului 

Târgovişte, Direcţia Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu, 

Direcția Urbanism - Serviciul Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de Date, 

Registrul Agricol, Direcția de Administrare Patrimoniu Public şi Privat şi 

pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

                                                 INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

Red. M.H.R 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

Direcția Administrație Publică Locală   

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  

 

 



Nr. 35209 / 07.10.2020 

 

                                                                                  APROBAT 

                                                   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                   jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind propunerea de atribuire a denumirii de Sala de Sport „IOAN 

VALERIAN”, bunului imobil situat în Municipiul Târgovişte, strada Locotenent 

Major Dragomirescu Liviu nr. 2 B, Judeţul Dâmboviţa    

 

 

 

Conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Târgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 156/29.05.2020, cu modificările şi 

completările ulterioare, la poziţia 1576 este înscris bunul imobil «Sala de Sport 

micro III» având următoarele date de identificare : 

- adresa : strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu nr. 2 B 

- construcţie P+1E (anexă), suprafaţa – 2134 m2 din care sala joc – 1250 m2  

- anul dării în folosinţă : 2002 

- valoare de inventar : 1.872.585,00 lei 

Această clădire se află în administrarea Clubului Sportiv Şcolar Târgovişte, 

conform H.C.L. nr. 373/25.09.2008, fiind folosită pentru activităţile desfăşurate de 

secţiile sportive ale acestui club. 

Prin adresa Clubului Sportiv Şcolar Târgovişte nr. 1026/17.09.2020, 

înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 33019/17.09.2020, s-a 

înaintat Consiliului Local al Municipiului Târgovişte propunerea ca acestei săli de 

sport să i se atribuie denumirea de Sala de Sport « Ioan Valerian », în memoria 

reputatului om de sport care a activat, cu rezultate notabile, timp de 45 de ani în 

cadrul acestui club sportiv târgoviştean. 

Domnul profesor Valerian Ioan a fost una dintre figurile prestigioase ale 

baschetului românesc. 



De-a lungul carierei sale de antrenor a descoperit şi format o întreagă generaţie 

de baschetbaliști dâmbovițeni, performanțele sale profesionale fiind consemnate pe 

site-ul Federaţiei Române de Baschet, dintre care amintim: 

-Antrenor Lot Naţional – juniori baschet 1981-1994 

-Antrenor principal Divizia A – Livas Târgovişte - Campion Naţional 2002 

-Antrenor principal Lot Naţional (senioare) 2001-2006 

-Membru al Biroului Federal al Federaţiei Române de Baschet 

-Membru al Comisiei Judeţene de Baschet 1974 – 2004 

- Şef al Comisiei Metodice de Baschet al C.S.Ş. Târgovişte şi C.J.E.F.S. 

Dâmboviţa 1974-2008 

-Director adjunct centru bugetar 1992-1994 

-Vicepreşedinte în cadrul Asociaţiei de Baschet Dâmboviţa 1980-1990 

-Şef comisie antrenori 1990-2008 

-Profesor/formator în cadrul Asociaţiei judeţene de Baschet Dâmboviţa al 

instructorilor sportivi şi antrenorilor de baschet 

-Şef cerc metodic C.S.Ş.-uri, clase cu program sportiv în cadrul I.S.J. 

Dâmboviţa 1996-2008 

-Profesor metodist C.C.D. şi membru în Consiliul Consultativ al I.S.J. 

Dâmboviţa (ed. fizică şi sport) şi Consiliul Consultativ al I.S.J. Dâmboviţa (C.S.Ş.-

uri şi clase cu program sportiv) 

-Membru al Colegiului Central al Antrenorilor de Baschet din România din 

anul 2004 

- Distincţia „Gheorghe Lazăr” cls. a-II-a - 2009 

-Distincţia - Ordinul ,,Merite pentru învăţământ în grad de Cavaler”- înmânat 

de Preşedintele României în anul 2004 

-Comisar F.R. Baschet din anul 2004 

-Director sportiv în cadrul secției de baschet a Clubului Sportiv Municipal 

Târgoviște. 

 Ca o recunoaştere a meritelor sale profesionale în susţinerea sportului 

târgoviştean dar şi pentru rezultatele excepţionale obţinute la nivel naţional ca 

antrenor al echipelor de baschet din Municipiul Târgovişte, Consiliul Local al 

Municipiului Târgovişte i-a conferit în anul 2005 „Diploma de Excelenţă pentru 

merite deosebite”, iar în anul 2012 Titlul de ,,Cetăţean de Onoare pentru merite 

deosebite”. 



Având în vedere cele mai sus menţionate, propunem atribuirea denumirii de 

Sala de Sport « Ioan Valerian » pentru imobilul situat în Municipiul Târgovişte, 

strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu nr. 2 B, Judeţul Dâmboviţa. 

În acest sens, se va întocmi raportul de specialitate respectiv proiectul de 

hotărâre care, împreună cu documentaţia aferentă vor fi supuse dezbaterii, în vederea 

avizării, Comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Târgovişte. 

În baza Avizului comisiei de specialitate nr. 4, întreaga documentaţie va fi 

ulterior înaintată Comisiei de atribuire de denumiri a Judeţului Dâmboviţa în vederea 

emiterii avizului de atribuire a denumirii de Sala de Sport „IOAN VALERIAN”, 

urmând ca, după îndeplinirea procedurilor legale, proiectul de hotărâre să fie înscris 

pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Târgovişte. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

jr. Raluca Drogoreanu 

 

 

 

 

 

 

                          ÎNTOCMIT 

                                                                cons. Maniţi Horaţiu Radu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 35210/07.10.2020 

                                                                                     VIZAT  

                                                    PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 

                                                                    jr.  CRISTIAN DANIEL STAN 

                                                                                                               

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind propunerea de atribuire a denumirii de Sala de Sport „IOAN 

VALERIAN”, bunului imobil situat în Municipiul Târgovişte, strada Locotenent 

Major Dragomirescu Liviu nr. 2 B, Judeţul Dâmboviţa    

 

 

Date generale privind initiatorul solicitarii:  

Nume / prenume / adresa : Raluca DROGOREANU 

Functia / calitatea :  director executiv D.A.P.L. 

 

Expunerea de motive :  

 

Prin adresa Clubului Sportiv Şcolar Târgovişte nr. 1026/17.09.2020, 

înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 33019/17.09.2020, s-a 

înaintat Consiliului Local al Municipiului Târgovişte propunerea ca bunului imobil 

situat în Municipiul Târgovişte, strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu nr. 2 

B, Judeţul Dâmboviţa, să i se atribuie denumirea de Sala de Sport « Ioan Valerian », 

în memoria reputatului om de sport care a activat, cu rezultate notabile, timp de 45 

de ani în cadrul acestui club sportiv târgoviştean. 

Bunul imobil în cauză, este înscris la poziţia 1576 în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 

156/29.05.2020, cu modificările şi completările ulterioare, având următoarele date 

de identificare : 

- denumire bun : Sala de Sport micro III 

- adresa : strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu nr. 2 B 

- construcţie P+1E (anexă), suprafaţa – 2134 m2 din care sala joc – 1250 m2  

- anul dării în folosinţă : 2002 

- valoare de inventar : 1.872.585,00 lei 



Această clădire se află în administrarea Clubului Sportiv Şcolar Târgovişte, 

conform H.C.L. 373/25.09.2008, fiind folosită pentru activităţile desfăşurate de 

secţiile sportive ale acestui club. 

Ca o recunoaştere a meritelor profesionale ale domnului profesor Ioan 

Valerian în susţinerea sportului târgoviştean dar şi pentru rezultatele sale 

excepţionale obţinute la nivel naţional ca antrenor al echipelor de baschet din 

Municipiul Târgovişte, Consiliul Local al Municipiului Târgovişte i-a conferit în 

anul 2005 „Diploma de Excelenţă pentru merite deosebite”, iar în anul 2012 Titlul 

de ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Târgovişte”. 

Având în vedere cele mai sus menţionate, susţinem demersul Clubului Sportiv 

Şcolar Târgovişte de atribuire a denumirii de Sala de Sport « Ioan Valerian » pentru 

imobilul situat în Municipiul Târgovişte, strada Locotenent Major Dragomirescu 

Liviu nr. 2 B, Judeţul Dâmboviţa. 

 

Propunerea compartimentului de specialitate: 

 

Introducerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din luna noiembrie 2020 a 

Consiliului Local al Municipiului Targoviste a unui proiect de hotărâre privind 

atribuirea denumirii de Sala de Sport „IOAN VALERIAN”, bunului imobil situat 

în Municipiul Târgovişte, strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu nr. 2 B, 

Judeţul Dâmboviţa 

 

 

Baza legală a solicitării / propunerii : 

 

▪ Referatul de aprobare nr. 35209/07.10.2020; 

▪ Prevederile art. 2 lit. d) şi art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

▪ Adresa Clubului Sportiv Şcolar Târgovişte nr. 33019/17.09.2020; 

▪ Prevederile art. 129  alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. d), art. 139 alin. (3) 

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 şi completările 

ulterioare; 

   

Concluzia Raportului de specialitate: 

 

Supunem spre analiză comisiei de specialitate nr. 4 şi spre dezbatere, în vederea 

adoptării, plenului Consiliului Local al Municipiului Targoviste, proiectul de 

hotărâre, împreună cu documentaţia care stă la baza acestuia, cu privire la atribuirea 

denumirii de Sala de Sport „IOAN VALERIAN”, bunului imobil situat în 

Municipiul Târgovişte, strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu nr. 2 B, Judeţul 

Dâmboviţa. 

 

 

 

Director executiv D.A.P.L. 

   jr. Raluca DROGOREANU   

                                                                __________________________ 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

cons. Maniţi Horaţiu Radu   

                                                               ___________________________ 

 


