
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA  

Nr. 147/05.01.2023 

 

                      I N V I T A Ţ I E 

Domnului (ei) ...............................................  

 

 

În conformitate cu art. 179, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se 

convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă extraordinară, convocată de îndată, vineri, 

06.01.2023, ora 14.00, care se va desfăşura în „Sala Unirii” a sediului administrativ. 

          Şedinţa are următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind investițiile Complexului 

Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște,  în anul 2023. 

 Prezintă: Cîrstina Ovidiu – manager  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția de dotări în 

anul 2023 a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dâmbovița. 

Prezintă: Mihai Daniel – director executiv  
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind achiziționarea activelor 

fixe incluse în lista de investiţii, pe anul 2023 a Centrului Militar Județean Dâmbovița. 

Prezintă: Alexandru Dimitrie Popa – comandant 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia de mijloace 

fixe în anul 2023, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al județului Dâmboviţa. 

Prezintă: Florea Cristian Claudiu – inspector șef 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia unui activ fix  - 

Sistem de Angiografie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în anul 2023. 

Prezintă: Haiducu Silvia – director financiar 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a principalilor indicatori tehnico-

economici pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, 

DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova – Moreni - Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – 

Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – 

Butimanu – Niculești -limită județ Ilfov”, cod SMIS 117822, finanțat în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020. 

Prezintă: Gilia Valeriu Florin – șef serviciu  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a principalilor indicatori 

tehnico - economici pentru includerea pe lista de investiții  a obiectivelor de investiții finanțate prin 

asociere/parteneriat cu UAT-urile din județ prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, în anul 

2023. 

Prezintă: Gilia Valeriu Florin – șef serviciu 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea includerii în lista de 

investiții, pe anul 2023, a sumelor necesare promovării și implementării proiectelor cu finanțare 

externă/națională ce urmează să fie contractate sau promovate de către Consiliul Județean Dâmbovița. 

Prezintă: Gilia Valeriu Florin – șef serviciu 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea achiziţionării unui 

cazan de apă caldă. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea achiziţionării unor 

bariere noi pentru accesul în parcarea imobilului ,,Palat Administrativ”. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind elaborarea hărţilor de 

risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren. 

Prezintă: Bâte Teodor – arhitect șef 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea în lista de 

investiții a sumelor necesare în anul 2023, în scopul elaborării documentațiilor de urbanism faza PUG 

și PATJ.  

Prezintă: Bâte Teodor – arhitect șef 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind elaborarea  

documentației urbanistice Plan Urbanistic Zonal – Zonă servicii B-dul Regele Ferdinand.  

Prezintă: Bâte Teodor – arhitect șef 

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind elaborarea  

documentației urbanistice Plan Urbanistic Zonal – Spital pediatrie – str. Nicolae Filipescu intersecție cu 

str. prof. Nicolae Radian. 

Prezintă: Bâte Teodor – arhitect șef 

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul 

exercițiului bugetar al anului 2022. 

Prezintă: Igescu Carmen – director executiv 
16. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 38.176 mii lei, pe anul 2023, din impozitul 

pe venit corespunzător cotei de 6% reprezentând fond la dispoziţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Prezintă: Igescu Carmen – director executiv 

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor  locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor (cod 04.02.04) şi a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 

oraşelor şi municipiilor  (cod 11.02.06) - estimări 2024-2026. 

Prezintă: Igescu Carmen – director executiv 

 

SUPLIMENTAR:  

 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind elaborarea  

documentației urbanistice Plan Urbanistic Zonal – Extinderea depozitului de deșeuri Aninoasa.  

 Prezintă: Bâte Teodor – architect șef  

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unităţile de cult în anul 

2023. 

Prezintă: Gilia Valeriu Florin – șef serviciu 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                              

nr. 349/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea 

energetică a clădirilor Pavilion Administrativ și Clădire Secție Tratamente Recuperatorii din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgoviște” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al 

României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor publice. 

Prezintă: Gilia Valeriu Florin – șef serviciu 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare, în vederea includerii pe lista 

de investiţii,  a unor obiective  de infrastructură. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv 

 

 

PREŞEDINTE, 

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN 

 


