
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA  

Nr. 6969/23.03.2021      

 

                      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, în data de 24.03.2021, ora 1400, care se va 

desfăşura în „Sala Unirii” a sediului administrativ. 

           Şedinţa are următoarea ordine de zi :       

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                                   

nr. 229/06.11.2020 privind organizarea și aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa. 

 Prezintă: Popa Stănescu Dănuț Nicolae – secretarul general al județului  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pe anul 2021, elaborat de către Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Dâmboviţa, privind serviciile sociale la nivelul 

județului Dâmbovița. 

Prezintă: Sandu Ionela – director general  

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind achiziționarea activelor fixe  

incluse în lista de investiţii, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a Centrului Militar 

Județean Dâmbovița. 

Prezintă: Muscăloiu Florin – comandant 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii ce 

urmează să fie realizate de către Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița şi includerea 

acestora în lista de investiţii aferentă anului 2021. 

Prezintă: Deaconescu Ștefan – șef serviciu  

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind cheltuielile de investiții la 

Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, în anul 2021. 

Prezintă: Erich Agnes – manager 

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

nr. 181/23.06.2017 privind emiterea acordului de principiu pentru asigurarea cotei de finanțare acordată de 

către Consiliul Județean Dâmbovița pentru Biblioteca Județeană “Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița în 

cadrul Proiectului “Rețeaua Centrelor de Informare EUROPE DIRECT”, în perioada 2018-2020. 

Prezintă: Erich Agnes – manager  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiţii ce 

urmează să fie realizate de către Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa şi includerea acestora în lista de 

investiţii aferentă anului 2021. 

Prezintă: Georgescu Florian Dan – manager  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului minimal de acţiuni culturale al  Centrului 

Judeţean de Cultură Dâmboviţa, ce urmează să fie realizat în anul 2021. 

Prezintă: Georgescu Florian Dan – manager  

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind cheltuielile de investiţii la 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, în anul 2021. 

Prezintă: Șetreanu Eugenia – director  

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

Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște,  în anul 2021. 

Prezintă: Cîrstina Ovidiu – manager  



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia de active fixe 

(dotări independente) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în anul 2021. 

Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea includerii pe lista de 

investiții a obiectivului ”Farmacie modulară” în locația Boli Infecțioase (B-dul I.C. Brătianu, nr. 4), a 

Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. 

Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager  

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

proiect tehnic de execuție, la obiective de investiții din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. 

Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița 

nr.171/2019 pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind elaborarea  documentației urbanistice Plan 

Urbanistic Zonal – Zona industrială și de servicii Ulmi - Vacărești – Comișani și declararea zonei de interes 

local și județean.  

Prezintă: Bâte Teodor – arhitect șef  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiții în anul 

2021 pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, cererilor de finanțare, studiilor, proiectelor 

tehnice, expertizelor, consultanței, strategiilor pe axe și/sau programe, asistenței tehnice și altor cheltuieli 

asimilate investițiilor, necesare promovării și implementării proiectelor cu finanțare externă ce urmează să 

fie contractate sau promovate de Consiliul Județean Dâmbovița în perioada 2021-2023. 

Prezintă: Gilia Valeriu – șef serviciu  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale, judeţul 

Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa în calitate de promotor în proiectul ”Conservarea, 

restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a 

județului Dâmbovița” şi a bugetului aferent. 

Prezintă: Gilia Valeriu – șef serviciu  

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind regimul finanțărilor nerambursabile 

alocate de la bugetul județului Dâmbovița pentru activități nonprofit de interes județean. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței ce revine Consiliului Judeţean Dâmboviţa de la 

Registrul Auto Român – R.A. pentru al VIII-lea an de concesiune a terenului în suprafaţă de 10.000 mp, 

situat în municipiul Târgovişte, Bulevardul Regele Carol I nr. 51. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea achiziţionării a unui 

cazan de apă caldă. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea achiziţionării unei 

mașini de șlefuit parchet și mozaic. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea achiziţionării a unui 

autoturism pentru Consiliul Judeţean Dâmboviţa. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

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

investiții a sumei necesare cumpărării unui teren situat în Târgoviște, strada Laminorului nr. 49, în vederea 

creării unui drum de acces către terenul situat în Târgoviște, strada Laminorului nr. 8, proprietate publică a 

județului Dâmbovița. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

 



23. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Dâmbovița a bunului 

imobil Corp C5 - spațiu depozitare, situat în Găești, strada Academician Șerban Cioculescu, nr. 32, precum 

și transmiterea acestuia în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Dâmbovița. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

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

nr. 38/24.02.2021 privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea pe lista de investiţii a unor 

obiective de infrastructură şi estimarea principalilor indicatori tehnico-economici. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

25. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective 

de infrastructură rutieră derulate în asociere de județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița cu 

unitățile administrativ-teritoriale Dobra și Moțăieni prin consiliile locale ale acestora 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

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

cu unitatea administrativ-teritorială comuna Gura Șuții, prin Consiliul Local al comunei Gura Șuții, pentru 

realizarea în comun a investiției „Realizare șanț betonat, trotuare și podețe cu intrare la fiecare proprietate 

pe DJ 721 în satul Gura Șuții, comuna Gura Șuții , județul Dâmbovița” şi aprobarea principalilor indicatori 

tehnico-economici ai obiectivului. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

27. Proiect de hotărâre privind împuternicirea persoanelor pentru constatarea contravențiilor și 

aplicarea sancțiunilor prevăzute în cadrul normelor de exploatare și menținere în bună stare a drumurilor 

județene și serviciilor de transport public județean de persoane 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                         

nr. 48/24.02.2021 privind aprobarea valorii investițiilor aferente Județului Dâmbovița și a participării 

Consiliului Județean Dâmbovița la cofinanțarea pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2021 a sumei din cote defalcate din impozitul pe 

venit reprezentând fond la dispoziţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

Prezintă: Igescu Carmen – director executiv  

30. 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 adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor 

şi municipiilor  (cod 11.02.06)  - estimări 2022-2024.   

Prezintă: Igescu Carmen–director executiv 

SUPLIMENTAR 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru realizarea unei stații de sortare și 

tratare mecano-biologică a deșeurilor în județul Dâmbovița. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv 

 

 

PREŞEDINTE, 

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN 


