
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA  

Nr. 5487/09.03.2023      

 

I N V I T A Ţ I E 

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

 

În conformitate cu art. 178, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă extraordinară, vineri, 10.03.2023, ora 1000, care se va desfăşura în 

„Sala Unirii” a sediului administrativ. 

           Şedinţa are următoarea ordine de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa în A.G.A.la 

PARC INDUSTRIAL  PRIBOIU S.A. în vederea încetării dreptului de superficie al S.C. SANMOB DESIGN 

BRĂNEŞTI S.R.L. pentru un teren în suprafață de 400 mp – proprietate privată a județului Dâmbovița aflat în 

administrarea  PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. 

 Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

2. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Dâmbovița a imobilului ”Casa 

Memorială Ciorănescu” situat în comuna Moroeni, sat Lunca, strada Principală   nr. 118, precum și transmiterea 

acestuia în administrarea Complexului Național ”Curtea Domnească” Târgoviște. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 59/25.01.2023, privind 

aprobarea cotizației pentru anul 2023, către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre județul Dâmbovița prin Consiliul Județean 

Dâmbovița cu UAT-uri din județ, prin consiliile locale ale acestora și Biblioteca “Ion Heliade Rădulescu” 

Dâmboviţa pentru implementarea proiectului “Hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale la biblioteci”, în 

vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, INVESTIȚIA I17. 

Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, 

Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului, Componenta 7 – Transformarea 

digitală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Dâmbovița la Programul 

„South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” (E.L.E.N.A) pentru anul 2023. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa, în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 

învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” și de aprobare a cheltuielilor aferente 

depunerii și implementării proiectului. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

7. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu 

Clubul Sportiv Școlar Târgovişte, pentru implementarea obiectivului de investiții „Dotarea cu mobilier, 

materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din 

județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

8. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu 

Palatul Copiilor Târgoviște pentru implementarea obiectivului de investiții „Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul 

Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

9. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Gura-Sutii, prin Consiliul Local Gura Șuții, pentru Implementarea obiectivului 

de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  



10. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Gura - Foii, prin Consiliul Local Gura Foii, pentru Implementarea obiectivului 

de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

11. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Hulubești, prin Consiliul Local Hulubești, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

12. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Lucieni, prin Consiliul Local Lucieni, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

13. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Dobra, prin Consiliul Local Dobra, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

14. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Cojasca, prin Consiliul Local Cojasca, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

15. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Ulmi, prin Consiliul Local Ulmi, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

16. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Brănești, prin Consiliul Local Brănești, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

17. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială comuna Pietrari, prin Consiliul Local Pietrari, pentru Implementarea 

obiectivului de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 

învătământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta 

C15: Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

18. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Perșinari, prin Consiliul Local Perșinari, pentru Implementarea obiectivului de 



investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

19. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Văcărești, prin Consiliul Local Văcărești, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

20. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Șelaru, prin Consiliul Local Șelaru, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

21. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Aninoasa, prin Consiliul Local Aninoasa, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

22. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Bărbulețu, prin Consiliul Local Bărbulețu, pentru Implementarea obiectivului 

de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

23. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Râu Alb, prin Consiliul Local Râu Alb, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

24. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Șotânga, prin Consiliul Local Șotânga, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

25. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Crevedia, prin Consiliul Local Crevedia, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

26. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Moroeni, prin Consiliul Local Moroeni, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 



Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

27. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Vulcana-Băi, prin Consiliul Local Vulcana-Băi, pentru Implementarea 

obiectivului de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 

învătământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta 

C15: Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

28. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Costeștii din Vale, prin Consiliul Local Costeștii din Vale, pentru 

Implementarea obiectivului de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 

unităților de învătământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii 

de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație 

Componenta C15: Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

29. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Tătărani, prin Consiliul Local Tătărani, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

30. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Valea-Lungă, prin Consiliul Local Valea-Lungă, pentru Implementarea 

obiectivului de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 

învătământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta 

C15: Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

31. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Comișani, prin Consiliul Local Comișani, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

32. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Pucheni, prin Consiliul Local Pucheni, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

33. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Pietroșița, prin Consiliul Local Pietroșița, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

34. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Vișina, prin Consiliul Local Vișina, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 



Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

35. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Sălcioara, prin Consiliul Local Sălcioara, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

36. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Moțăieni, prin Consiliul Local Moțăieni, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

37. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Buciumeni, prin Consiliul Local Buciumeni, pentru Implementarea obiectivului 

de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

38. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Vișinești, prin Consiliul Local Vișinești, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

39. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Cobia, prin Consiliul Local Cobia, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

40. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Ocnița, prin Consiliul Local Ocnița, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

41. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Cornești, prin Consiliul Local Cornești, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

42. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Braniștea, prin Consiliul Local Braniștea, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  



43. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Vulcana-Pandele, prin Consiliul Local Vulcana-Pandele, pentru Implementarea 

obiectivului de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 

învătământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta 

C15: Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

44. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Nucet, prin Consiliul Local Nucet, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

45. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Răscăți, prin Consiliul Local Răscăeți, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

46. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Iedera, prin Consiliul Local Iedera, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

47. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Moreni, prin Consiliul Local Moreni, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

48. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Conțești, prin Consiliul Local Conțești, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

49. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Corbii Mari, prin Consiliul Local Corbii Mari, pentru Implementarea 

obiectivului de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 

învătământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta 

C15: Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

50. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Niculești, prin Consiliul Local Niculești, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

 



51. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Doicești, prin Consiliul Local Doicești, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

52. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Mătăsaru, prin Consiliul Local Mătăsaru, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

53. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Tărtășești, prin Consiliul Local Tărtășești, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

54. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Văleni-Dâmbovița, prin Consiliul Local Dâmbovița, pentru Implementarea 

obiectivului de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 

învătământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta 

C15: Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

55. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Ciocănești, prin Consiliul Local Ciocănești, pentru Implementarea obiectivului 

de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

56. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Produlești, prin Consiliul Local Produlești, pentru Implementarea obiectivului 

de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

57. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială I.L. Caragiale, prin Consiliul Local I.L. Caragiale, pentru Implementarea 

obiectivului de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 

învătământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta 

C15: Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

58. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu 

unitatea administrativ-teritorială Potlogi, prin Consiliul Local Potlogi, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ 

preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: 

Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

 



59. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu unitatea 

administrativ-teritorială Dragodana, prin Consiliul Local Dragodana, pentru Implementarea obiectivului de investiții 

”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ preuniversitar și a 

unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

60. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu unitatea 

administrativ-teritorială Gura-Ocniței, prin Consiliul Local Gura-Ocniței, pentru Implementarea obiectivului de 

investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ preuniversitar și 

a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

61. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Dâmbovița, a unui 

pod aparținând DJ 711E, situat în satul Ibrianu, comuna Cornești, precum și scoaterea acestuia din funcțiune în 

vederea casării  prin demolare. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

62. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                   

nr. 105/2023 privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița cu unitatea administrativ-

teritorială comuna Buciumeni, prin consiliul local al comunei Buciumeni, pentru realizarea în comun a obiectivului de 

investiții ,,Modernizare drumuri locale în comuna Buciumeni, satele Buciumeni și Valea Leurzii, județul Dâmbovița”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  
63. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                               

nr. 106/2023 privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița cu unitatea administrativ-

teritorială comuna Cornești, prin Consiliul Local al Comunei Cornești, pentru realizarea în comun a obiectivului de 

investiții ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Cornești, județul Dâmbovița. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  
64. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                         

nr. 107/2023 privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița cu unitatea administrativ-

teritorială comuna Cornățelu, prin Consiliul Local al Comunei Cornățelu, pentru realizarea în comun a obiectivului de 

investiții ,,Asfaltare şi modernizare DC 42 Slobozia-Călugăreni, comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  
65. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                          

nr. 108/2023 privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița cu unitatea administrativ-

teritorială comuna Raciu, prin Consiliul Local al Comunei Raciu, pentru realizarea în comun a obiectivului de 

investiții ,,Modernizare drumuri locale  în comuna Raciu, județul Dâmbovița”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  
66. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                           

nr. 109/2023 privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița cu unitatea administrativ-

teritorială comuna Valea Lungă, prin Consiliul Local al Comunei Valea Lungă, pentru realizarea în comun a 

obiectivului de investiții ,,Execuție asfaltare 2,32 km drumuri în comuna Valea Lungă, județul Dâmbovița”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv 

67. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                         

nr. 110/2023 privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița cu unitatea administrativ-

teritorială comuna Pietroșița, prin Consiliul Local al Comunei Pietroșița, pentru realizarea în comun a obiectivului de 

investiții ,,Modernizare ulițe sătești în comuna Pietroșița”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv 

Suplimentar: 

68. Informare privind Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de 

poliție și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2023. 

Prezintă: Vasilescu Liviu-Cosmin – președinte ATOP 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Parc Industrial Priboiu S.A. pe 

anul 2023. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv 

 

PREŞEDINTE, 

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN 


