
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA  

Nr. 4443/24.02.2023      

 

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, luni, 27.02.2023, ora 1400, care se va desfăşura în „Sala 

Unirii” a sediului administrativ. 

           Şedinţa are următoarea ordine de zi:  

1. 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 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unităţile de cult în anul 2023. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv 
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 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 

291/21.12.2020 pentru aprobarea Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, în perioada                    

2021-2024. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv 
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor de 

cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri locale, satul Micloșanii Mari, comuna Malu cu 

Flori, 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 „Modernizare străzi laterale în comuna Pietrari, județul 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 ca urmare a finalizării investiției „Modernizare străzi în satul Săteni, comuna Aninoasa, județul 

Dâmbovița” finanțată prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a cheltuielilor de 

cofinanțare ca urmare a finalizării investiției „Reparații covor asfaltic pe drumul comunal DC 57, comuna Gura 

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

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

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

cofinanțare ca urmare a finalizării investiției „Modernizare străzi în satele Lucieni și Olteni, comuna Lucieni, 

județul Dâmbovița” finanțată prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor  tehnico – economici și a cheltuielilor de 

cofinanțare ca urmare a finalizării investiției „Amenajare girație, trotuare, parcări, scurgerea apelor, comuna 

Potlogi județul Dâmbovița” finanțată prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Diana – director executiv  

11. Proiect de hotărâre privind acceptul pentru ocuparea temporară și dreptul de trecere pentru  terenurile 

aferente unor sectoare aparținând DJ 710, în vederea realizării, de către comuna Bezdead, a obiectivelor de 

investiții ,,Înființare sistem de canalizare menajeră în comuna Bezdead, județul Dâmbovița” și ,,Amenajare 

trotuare DJ 710 în comuna Bezdead, județul Dâmbovița”, finanțate prin Programul Național de Investiții 

,,Anghel Saligny”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  



12. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de utilizare și acceptul pentru ocuparea temporară a 

terenului aferent unui sector aparținând DJ 721, în vederea realizării, de către comuna Gura Șuții, a unui podeț 

transversal, finanțat prin bugetul local. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

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

unui pod aparținând DJ 714 A, situat în Comuna Moroeni, precum și scoaterea acestuia din funcțiune în vederea 

casării  prin demolare. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Compania Națională 

de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și 

Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Târgoviște, în vederea realizării obiectivului de investiții 

,,Modernizare DN72A, km 5+370 – km 11+000”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv 

15. Proiect de hotărâre 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  

16. Proiect de hotărâre 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  

17. Proiect de hotărâre 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  
18. Proiect de hotărâre 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  
19. Proiect de hotărâre 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 
20. Proiect de hotărâre 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  
21. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru asocierea județului Dâmbovița, 

prin Consiliul Județean Dâmbovița, cu unele unități administrativ-teritoriale în vederea realizării în comun a 

unor obiective de investiții. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori de performanță pentru anul 2023, care 

fac obiectul contractului subsecvent nr. 5/245/11.01.2023 la Acordul cadru/contractul de delegare a gestiunii 

activităților de administrare a drumurilor județene nr. 323/4014/02.06.2022, încheiat cu S.C. Lucrări Drumuri şi 

Poduri Dâmbovița S.A. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  
23. Proiect de hotărâre privind actualizarea ,,Stării de viabilitate a drumurilor și podurilor județene”, 

administrate de Consiliul Județean Dâmbovița”, la data de 31.12.2022. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de 

infrastructură rutieră. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  



25. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane la nivelul 

județului Dâmbovița, valabil până la data finalizării procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a 

serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate. 

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

nr.469/22.12.2022 privind aprobarea modului de utilizare a sumelor ce au constituit aport la majorarea 

capitalului social deținut de județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, la S.C. Parc Industrial 

Priboiu S.A. 

Prezintă: Stoica Dorina – șef serviciu 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Sălii de sport 

polivalentă din Târgoviște. 

Prezintă: Stoica Dorina – șef serviciu 
28. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului pentru finanțarea din bugetul județului 

Dâmbovița a Programelor sportive de performanță. 

Prezintă: Stoica Dorina – șef serviciu 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Carpatmontana Serv S.A. 

pe anul 2023. 

Prezintă: Stoica Dorina – șef serviciu 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Moreni Parc Industrial 

S.A. pe anul 2023. 

Prezintă: Stoica Dorina – șef serviciu 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Lucrări Drumuri și Poduri 

S.A. pe anul 2023. 

Prezintă: Stoica Dorina – șef serviciu 
32. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie la  

LUCRĂRI, DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. 

Prezintă: Stoica Dorina – șef serviciu 
33. 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  
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale judeţului Dâmbovița, la data de 

31.12.2022. 

Prezintă: Igescu Carmen – director executiv 

 

SUPLIMENTAR: 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pe anul 2023, elaborat de către Direcția 

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

Dâmbovița. 

Prezintă: Sandu Ionela – director general  
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Comitetului pentru accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi, la nivelul județului 

Dâmbovița, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. 

Prezintă: Sandu Ionela – director general 
37. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 

65/24.03.2021 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: Poșchină Diana – director executiv  

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

nr. 32/25.01.2023 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 

39. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2023. 

Prezintă: Igescu Carmen – director executiv  

 

PREŞEDINTE, 

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN 


