
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA  

Nr. 30126/16.12.2022      

 

 

I N V I T A Ţ I E 

                                              Domnului (ei)____________________________ 

 

În conformitate cu art. 178, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară, luni, 19.12.2022, ora 1000, care se va desfăşura în „Sala 

Unirii” a sediului administrativ. 

           Şedinţa are următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind înființarea Casei de tip familial “Casa 

îngerilor” Găești în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Dâmboviţa. 

Prezintă: Sandu Ionela – director general 

2. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de colaborare între Agenția Națională de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară și Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița pentru realizarea unei conexiuni 

informatizate cu scopul transferului datelor necesare dezvoltarii si îmbunătățirii serviciilor publice și 

urbanismului la nivel județean. 

Prezintă: Bâte Teodor – Arhitect 

3. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                                 

nr.  208/24.09.2020 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Dâmbovița pentru perioada 

2021 – 2027. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

RETRAS 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor de 

cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Strada Belșugului, Eroilor și Bisericii în comuna 

Perșinari, județul Dâmbovița”, finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor de 

cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna 

Crângurile, județul Dâmbovița”, finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor de 

cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Construcție pod Mănoiu peste pârâul Ialomicioarei pe DC 134 în 

comuna Runcu, județ Dâmbovița”, finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor de 

cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare podețe în satul Teiș (Lot 1) și punte pietonală 

strada Glodului, sat Șotânga, comuna Șotânga, județul Dâmbovița (Lot 2)”, finanțat prin Programul Județean de 

Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general la faza Proiect tehnic de execuție pentru 

obiectivul de investiție „REABILITAREA, REFUNCȚIONALIZAREA ȘI ASIGURAREA DOTĂRII 

NECESARE PENTRU SPORIREA GRADULUI DE CONFORT INSTITUȚIONAL AL PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TÂRGOVIȘTE”. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general, a devizelor pe loturi, aprobarea valorii 

totale, a contribuției proprii în proiect a Județului Dâmbovița, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile, cât și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă 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: Poșchină Diana – director executiv  

RETRAS 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cotei de 

cofinanțare în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire Stadion Municipiul Târgoviște, județul 

Dâmbovița”. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității transportului public 

de persoane prin curse regulate în județul Dâmbovița, prin prelungirea valabilității contractelor de servicii 

publice încheiate cu operatorii de transport. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, fazele  Studiu de fezabilitate 

(S.F.) și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ 714 Glod – 

Sanatoriu  Moroeni – Bolboci – Padina – Peştera”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii „Centru multifuncțional pentru servicii de urgență și jandarmerie montană”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

infrastructură rutieră „Modernizare drumuri locale în comuna Brănești, județul Dâmbovița” derulat în asociere 

de către Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și unitatea administrativ teritorială Comuna 

Brănești, prin  Consiliul Local Brănești. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții 

„Modernizare drumuri locale cu o lungime de aproximativ 2 km în comuna Petrești, județul Dâmbovița” derulat 

în asociere de către Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și unitatea administrativ teritorială 

Comuna Petrești, prin  Consiliul Local Petrești. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de asociere                                  

nr. 503/03.08.2022/10424/04.08.2022, încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița și Consiliul Local Moroeni, 

în vederea  realizării obiectivului „Servicii/lucrări de întreținere și reparații  pe  DC 148 Zănoaga - Contur Lac 

Bolboci  mal stâng –Padina”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

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

unitatea administrativ teritorială comuna Cândești, prin Consiliul Local Cândești, pentru realizarea obiectivului 

de investiții „Reabilitare sistem de alimentare cu apă Comuna Cândești, sat Cândești Deal”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de asociere                                     

nr. 336/9330/6264/1973/5496/09.06.2022 în vederea implementării de către Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa și Unitățile administrativ teritoriale Orașul Găești, Comuna Dragodana, Comuna Mogoșani 

și Comuna Petrești, prin Consiliile Locale, a obiectivului  „Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în 

zona urbană a orașului Găești”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

19. Proiect de hotărâre privind instituirea unei restricții temporare de circulație pe drumul județean DJ 

714 Glod (DN 71) - Sanatoriu Moroeni-Peștera, sectorul Zănoaga (intersecție DC 148) – Bolboci - Cheile 

Tătarului - Cheile Coteanu (intersecție DC 148). 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv 



20. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei restricţii temporare de circulaţie pe drumul 

judeţean DJ 713, Limită județ Prahova – Șaua Dichiului – Cabana Babele - Limită județ Prahova, sectorul 

Cabana Dichiu – Intersecție drum acces Cabana Piatra Arsă. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unei restricţii temporare de circulaţie  

pe podul situat pe drumul judeţean DJ 702L, Cândești Deal (DJ 702) – Scheiu de Sus – Scheiu de Jos – Telești – 

Ludești ( DJ 702A), la km 10+736, sat Scheiu de Sus. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

22. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea 

Consiliului Județean Dâmbovița a imobilului Sală de sport polivalentă din Târgoviște, Bulevardul Unirii nr. 1. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

23. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția Județeană de Sport Dâmbovița a 

unui spațiu din imobilul Sală de sport polivalentă situat în Târgoviște, Bulevardul Unirii nr. 1, aflat în domeniul 

public al județului Dâmbovița. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Dâmboviţa a 

unor bunuri imobile situate în Târgovişte, strada Nicolae Filipescu nr. 14, precum şi scoaterea  acestora din 

funcțiune, în vederea casării.  

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței ce revine Consiliului Județean Dâmbovița de la SC 

GERIMPEX COM SRL Târgoviște, pentru al X-lea an de concesiune a terenului ce face obiectul Contractului de 

concesiune nr. 875/383/17.12.2013. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 260/28.07.2021 

privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Dâmboviţa. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

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

276/21.12.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dâmbovița și aprobarea 

organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de modificare (act adițional) cu privire 

la “Contractul de asistență pentru proiectul încheiat între Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, Compania 

de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița și Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 30 septembrie 2011”. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

29. Proiect de hotărâre privind transmiterea autoturismului marca Fiat Punto, prin contract de împrumut 

de folosinţă (comodat) către Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2023 care se 

constituie venituri la bugetul local al judeţului şi la bugetul instituţiilor subordonate, finanțate din venituri proprii 

și subvenții din bugetul local. 

Prezintă: Igescu Carmen – director executiv  

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea evaluării 

veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali pentru 

anul 2023. 

Prezintă: Igescu Carmen – director executiv  

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului 

Dâmbovița, la data de 31.12.2022.  

Prezintă: Igescu Carmen – director executiv  



33. Raportul preşedintelui cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii şi a hotărârilor 

Consiliului Județean Dâmbovița în perioada 1 noiembrie 2021 – 1 noiembrie 2022. 

 

SUPLIMENTAR: 

 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2023 către Asociația Localităţilor şi 

Zonelor Istorice şi de Artă din România. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei lunare pentru anul 2023 către Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Dâmbovița”. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

36. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului „Biblioteca pentru copii”, aflat în domeniul 

public al județului Dâmbovița, din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în administrarea Bibliotecii 

Județene „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activităților de administrare 

a domeniului public și privat al județului Dâmbovița ce se va încheia cu Societatea Carpatmontana Serv S.A. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

38. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Dâmboviţa a 

unor bunuri imobile-puncte precolectare pentru deșeuri situate în comuna Tătărani, județul Dâmbovița, precum 

şi scoaterea           acestora din funcțiune, în vederea casării.  

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

39. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

județului Dâmbovița. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                             

nr. 43/28.01.2022 pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării 

cheltuielilor privind achiziționarea unui teren în suprafață de 3 ha pentru extinderea capacității de depozitare a 

deșeurilor municipale la Centrul de Management Aninoasa.    

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

41. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2022. 

Prezintă: Igescu Carmen – director executiv  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN 


