
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA  

Nr. 1504/20.01.2023      

 

I N V I T A Ţ I E 

Dlui/Dnei_______________________ 

 

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, miercuri, 25.01.2023, ora 1400, care se va 

desfăşura în „Sala Unirii” a sediului administrativ. 

           Şedinţa are următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția de dotări 

necesare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa în anul 2023. 

Prezintă: Sandu Ionela – director general  

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind  cheltuielile de investiții 

la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, în anul 2023. 

Prezintă: Erich Agnes - manager  

3. Proiect de hotărâre pivind 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”, pentru anul 2023. 

Prezintă: Erich Agnes - manager  

4. 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 2023. 

Prezintă: Georgescu Florian-Dan – manager  

5. 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 2023. 

Prezintă: Deaconescu Ștefan – șef serviciu  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean SALVAMONT- SALVASPEO Dâmbovița. 

Prezintă: Deaconescu Ștefan – șef serviciu  

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

(aparatură medicală şi dispozitive medicale) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte în anul 2023. 

Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager 

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

(dotări independente) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte în anul 2023. 

Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                           

nr. 363/12.10.2022 pentru aprobarea participării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte în calitate 

de solicitant în proiectul „Consolidarea capacității Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea de containere de logistică medicală” și a 

indicatorilor tehnico-economici. 

Prezintă: Dumitrescu Claudiu – manager 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare privind cheltuielile de 

investiţii la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dâmboviţa, în anul 2023. 

Prezintă: Șetreanu Eugenia – director  

11. Proiect de hotărâre privind participarea județului Dâmbovița prin Consiliul Județean 

Dâmbovița în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat și 

aprobarea Notei Conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare integrată a 

Palatului Administrativ din județul Dâmbovița”. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finanțate de către Consiliul Județean 

Dâmbovița pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire Stadion Municipiul Târgoviște, 

județul Dâmbovița„ și însușirea Convenției de cofinanțare încheiată între Unitatea administrativ-

teritorială Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și Compania Națională de Investiții - 

„C.N.I.” S.A. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv 

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 

General, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Construire parcare  supraterană în 

incinta Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

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

cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri comunale în comuna Corbii Mari - 

Asociere Consiliul Județean Dâmbovița - Etapa a II-a”, finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare 

Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

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

cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Modernizare pod peste râul Neajlov pe DC 83 comuna 

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

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

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

cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Realizare șanț betonat, trotuare și podețe cu intrarea la 

fiecare proprietate pe DJ 722 și DC 57 comuna Nucet județul Dâmbovița”, finanțat prin Programul 

Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

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

cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Asfaltare și modernizare străzi în comuna Răscăeți, județul 

Dâmbovița”, finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

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

cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Amenajarea scurgerii apelor pe străzile Fermierilor, 

Islazului și Libertății, în satul Ulmi, comuna Ulmi, județul Dâmbovița”, finanțat prin Programul 

Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv 

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a cheltuielilor 

de cofinanțare ca urmare a finalizării investiției „Modernizare și dotare cabinet medical în comuna 

Poiana” finanțată prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv 

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a cheltuielilor 

de cofinanțare ca urmare a finalizării investiției „Amenajare trotuar pe DJ 721A comuna Dragodana, 

județul Dâmbovița” finanțată prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

 21. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a cheltuielilor 

de cofinanțare ca urmare a finalizării investiției „Amenajare loc de joacă/zonă pentru sport în satul 

Picior de Munte, comuna Dragodana, județul Dâmbovița” finanțată prin Programul Județean de 

Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a cheltuielilor 

de cofinanțare ca urmare a finalizării investiției „Amenajare teren de sport în comuna Perșinari, județul 

Dâmbovița” finanțată prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

 



23. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a cheltuielilor 

de cofinanțare ca urmare a finalizării investiției „Reabilitare Strada Belșugului, Eroilor și Bisericii în 

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

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la Acordul de asociere                               

nr. 502/03.08.2022 și nr. 10425/04.08.2022, încheiat între judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ teritorială comuna Moroeni, prin Consiliul Local Moroeni, în 

vederea implementării obiectivelor de investiții ce privesc dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și 

de turism în Stațiunea de interes național Peștera-Padina. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei justificative privind impactul asupra dezvoltării 

socio-economice la nivel județean/regional a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport 

județean prin modernizarea DJ 712 Pucioasa – Brănești – Vulcana Pandele – Șotânga – Târgoviște, DJ 

720C Gura Ocniței – Ocnița și DJ 720A Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – 

Postârnacu – DN 1A”. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei justificative privind impactul asupra dezvoltării 

socio-economice la nivel județean/regional a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport 

județean prin modernizarea DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina - Peștera”. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de infrastructură rutieră județeană – 

prioritatea 1 ce urmează a fi depus de județul Dâmbovița în cadrul Programului Operațional Regional 

2021-2027 Sud Muntenia. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de infrastructură rutieră județeană – 

prioritatea 2 ce urmează a fi depus de județul Dâmbovița în cadrul Programului Operațional Regional 

2021-2027 Sud Muntenia. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE 

TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR 

ȘOTÂNGA" și a cheltuielilor aferente. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor 

generale și a cheltuielilor de cofinanțare, pentru unele obiective incluse în Programul Național de 

Dezvoltare Locală etapa a II - a, aprobat prin O.U.G. 28/2013. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

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

de investiții a unor obiective de infrastructură. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

32. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa cu Unitățile administrativ teritoriale Orașul Titu, Comuna Braniștea, Comuna Sălcioara și 

Comuna Produlești, prin Consiliile Locale, pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții 

„Variantă ocolitoare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și creșterea accesibilității în zona 

urbană a Orașului Titu” 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Dâmbovița nr. 157/2020 pentru actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea județului 

Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu unitățile administrativ teritoriale, prin consiliile 

locale ale acestora, pentru realizarea în comun a unor obiective de infrastructură. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  
 

 



 

 

34. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului judeţului Dâmboviţa în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Management integrat al deșeurilor în județul 

Dâmbovița”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

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

Județean Dâmbovița și Universitatea „Valahia„ din Târgoviște pentru constituirea Consorțiului pentru 

învățământul dual. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2023 către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa”. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2023 către Adunarea Regiunilor Europei. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023, către Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru anul 2023, la 

bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare pentru achiziția de servicii si dotări IT 

necesare aparatului de specialitate al Consiliul Județean Dâmbovița, asimilate cheltuielilor de investiții. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

41. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea 

efectuării cheltuielilor pentru achiziționarea unui imobil-teren și construcții, situat în municipiul Târgoviște, zona 

Parcul Chindia. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dării în folosință gratuită (comodat) către Clubul Sportiv 

Târgoviște, a unui spațiu în suprafață de 160 mp din incinta Sălii de Sport Polivalentă din Târgoviște, aflat în 

domeniul public al județului Dâmbovița. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între județul Dâmbovița, prin 

Consiliul Județean Dâmbovița și Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de comodat                                           

nr. 55/295364/11.02.2010 încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița și Inspectoratul de Poliție Județean 

Dâmboviţa. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

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

384/24.10.2022 privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată situate pe 

amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ”Extindere capacitate de depozitare a deșeurilor 

municipale la Centrul de Management Aninoasa, județul Dâmbovița”. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

46. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Dâmbovița și în administrarea 

Consiliului Județean Dâmbovița a unor bunuri imobile – terenuri, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică de interes județean ”Extindere capacitate de depozitare a deșeurilor municipale la Centrul de 

Management Aninoasa, județul Dâmbovița”, precum și trecerea acestora în domeniul public al judeţului 

Dâmbovița. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

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

Consiliului Județean Dâmbovița a unor bunuri imobile - terenuri, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică de interes județean ”Extindere capacitate de depozitare a deșeurilor municipale la Centrul de 

Management Aninoasa, județul Dâmbovița”. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

 



48. Proiect de hotărâre privind încetarea parteneriatului între Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa și Fundația Cara Bella Internațional, precum și transmiterea în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmboviţa a clădirii C9 

din incinta imobilului situat în Găești, strada Academician Șerban Cioculescu nr. 32, aflat în domeniul 

public al județului Dâmbovița. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

49. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi administratori provizorii în Consiliul de 

Administraţie la PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

50. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Dâmbovița nr. 248/12.11.2020 privind numirea reprezentanților judeţului Dâmboviţa în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

51. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului județean 

Dâmbovița  nr. 21/27.01.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa, ca 

membri și membri supleanți în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv  

52. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Dâmbovița nr. 23/27.01.2021 pentru confirmarea componenței Consiliului de Administraţie al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. 

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv 

53. Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada iulie-decembrie 

2022. 

54. Raport referitor la aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, în anul 2022, la nivelul Consiliului Judeţean Dâmboviţa. 

55. Raport centralizat privind prevenirea abandonului copilului de către familie pentru anul 

2022. 

 

SUPLIMENTAR: 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția a două licențe 

aplicație cadastru (TOPO LT + ZWCAD) necesare aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Dâmbovița Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului.  

Prezintă: Bâte Teodor – arhitect șef 
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea în lista de 

investiții a sumelor necesare în anul 2023, în scopul finalizării documentațiilor de urbanism faza PUZ 

Zona industrială și de servicii Ulmi, Văcărești, Comișani Zona industrială și funcțiuni complementare 

Șotânga Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic Zonal Padina Peștera și a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent / studii. 

Prezintă: Bâte Teodor – arhitect șef 
58. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa                          

nr. 165/27.05.2022 privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu 

unitatea administrativ-teritorială comuna Doicești, prin Consiliul Local al comunei Doicești, pentru 

realizarea în comun a investiției „Teren multisport în comuna Doicești, județul Dâmbovița” prin 

Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv 

59. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Dâmbovița nr.8/06.01.2023 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: Poșchină Diana – director executiv 

 

PREŞEDINTE, 

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN 


