
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA  

Nr. 15178/23.06.2021      

 

                      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 24.06.2021, ora 1400, care se va 

desfăşura în „Sala Unirii” a sediului administrativ. 

           Şedinţa are următoarea ordine de zi :       

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării monografiei economico-militare a judeţului 

Dâmboviţa. 

Prezintă: Radu Sorin – consilier  

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

obiective de infrastructură rutieră derulate în asociere. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza „Studiu de 

prefezabilitate” pentru obiectivul de investiții „Drumuri de legătură ale drumurilor naționale și DN 71 

la Drum Expres Valahia, Autostrada A1 – Ploiești, pentru creșterea accesibilității în zonele urbane ale 

Municipiului Târgoviște și Orașului Găești” - Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona 

urbană a Orașului Găești. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori de performanță, pentru anul 

2021, care fac obiectul contractului de concesiune a gestiunii indirecte de administrare a drumurilor 

județene nr. 145/4954/07.06.2017, încheiat cu S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri Dâmbovița S.A. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de utilizare către Unitatea administrativ 

teritorială Răzvad a unor suprafețe de teren aparținând drumurilor județene DJ 719 și DJ 720 în vederea 

realizării unor lucrări de investiții. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

6. 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 Penescu Diana – director executiv  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a principalilor indicatori 

tehnico-economici estimați pentru includerea pe lista de investiţii a obiectivelor de investiții finanțate 

prin asociere/parteneriat cu UAT-urile din județ prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

8. Proiect de hotărâre 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 „Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Doicești, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

 



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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială oraș Pucioasa, prin Consiliul Local al orașului 

Pucioasa, pentru realizarea în comun a investiției „Construcție bază sportivă Oraș Pucioasa, cartier 

Diaconești” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială oraș Pucioasa, prin Consiliul Local al orașului 

Pucioasa, pentru realizarea în comun a investiției „Extindere rețele apă și branșamente apă străzi care 

vor fi modernizate și reabilitate prin POR 2014-2020” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Voinești, prin Consiliul Local al comunei 

Voinești, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizare străzi în satele Voinești și Mânjina, 

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

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Ulmi, prin Consiliul Local al comunei Ulmi, 

pentru realizarea în comun a investiției „Teren minifotbal, sat Matraca, comuna Ulmi” prin Programul 

Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Ulmi, prin Consiliul Local al comunei Ulmi, 

pentru realizarea în comun a investiției „Amenajare șanturi și accese în sat Matraca, comuna Ulmi, 

județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Ulmi, prin Consiliul Local al comunei Ulmi, 

pentru realizarea în comun a investiției „Amenajare trotuar și amenajare intersecție cu drumuri laterale 

pe strada Soarelui, comuna Ulmi, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Ulmi, prin Consiliul Local al comunei Ulmi, 

pentru realizarea în comun a investiției „ Extindere rețea de canalizare pe DJ 720 B în localitatea 

Matraca, comuna Ulmi, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Runcu, prin Consiliul Local al comunei 

Runcu, pentru realizarea în comun a investiției „Construcție pod Mănoiu peste pârâul Ialomicioarei pe 

DC 134 în comuna Runcu, județ Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Dragomirești prin Consiliul Local al comunei 

Dragomirești, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizare drumuri locale în comuna 

Dragomirești, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  



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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Moțăieni, prin Consiliul Local al comunei 

Moțăieni, pentru realizarea în comun a investiției ”Asfaltare strada Higi I în comuna Moțăieni, județul 

Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Moțăieni, prin Consiliul Local al comunei 

Moțăieni, pentru realizarea în comun a investiției ”Asfaltare strada Higi de la km 0+025 la km 0+510 

în comuna Moțăieni județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Hulubești, prin Consiliul Local al comunei 

Hulubești, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizare DCL 97A, sat Hulubești, județul 

Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală . 

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

21. Proiect de hotărâre 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 „Construire trotuare pe str. Constantin Brâncoveanu în 

comuna Doicești județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Mănești, prin Consiliul Local al comunei 

Mănești, pentru realizarea în comun a investiției „Asfaltare drumuri locale în comuna Mănești, județul 

Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Bucșani, prin Consiliul Local al comunei 

Bucșani, pentru realizarea în comun a investiției „ Construire dispensar medical uman, sat Racovița, 

com Bucșani, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Vârfuri, prin Consiliul Local al comunei 

Bucșani, pentru realizarea în comun a investiției „Asfaltare drumuri comunale, comuna Vârfuri, județul 

Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Ludești prin Consiliul Local al comunei 

Ludești, pentru realizarea în comun a investiției „Construire dispensar medical sat Scheiu de Jos în 

comuna Ludești județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Dobra, prin Consiliul Local al comunei Dobra, 

pentru realizarea în comun a investiției „Asigurarea scurgerii apelor și accese proprietăți în comuna 

Dobra, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  



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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Potlogi, prin Consiliul Local al comunei 

Potlogi, pentru realizarea în comun a investiției „Amenajare girație, trotuare, parcări, scurgerea apelor, 

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

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Lucieni, prin Consiliul Local al comunei 

Lucieni, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizare străzi în satele Lucieni și Olteni, comuna 

Lucieni, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Aninoasa, prin Consiliul Local al comunei 

Aninoasa pentru realizarea în comun a investiției „Modernizare străzi în satul Săteni, comuna 

Aninoasa, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Comișani, prin Consiliul Local al comunei 

Comișani, pentru realizarea în comun a investiției „Reabilitare strada Malului și strada Bisericii în satul 

Lazuri, comuna Comișani, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor 

indicatori tehnico-economici – faza PROIECT TEHNIC (PT) pentru obiectivul de investiție 

,,Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Târgoviște”. 

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2021 către Asociaţia Peșterilor 

Turistice din România „ROSCAves”. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

33. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a autovehiculului special N3, 

marca IVECO, tip ML 180 E 25. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

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

Dâmbovița nr. 269/2018 privind normarea parcului auto al Consiliului Județean Dâmbovița, în vederea 

desfășurării activităților specific. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

35. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                             

nr. 217/24.09.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 352/12.12.2017 

privind aprobarea concesionării gestiunii indirecte a activităților de administrare a domeniului public şi 

privat al judeţului Dâmboviţa către S.C. CARPATMONTANA SERV S.A., precum și transmiterea 

imobilului situat în comuna Moroeni, zona Hotel Peștera, punct Piciorul Babelor, aflat în domeniul 

privat al județului Dâmbovița, în administrarea Serviciului Public Judeţean Salvamont - Salvaspeo 

Dâmboviţa. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

 

 

 



36. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                                    

nr. 219/24.09.2020 privind transmiterea imobilului Peștera Ialomiței, aflat în domeniul public al 

județului Dâmbovița, din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în administrarea Complexului 

Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

37. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor 

pentru numirea a cinci membrii în Consiliul de Administraţie la S.C. CARPATMONTANA SERV 

S.A. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

38. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de 

Administraţie la S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL S.A.  

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

39. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier județean din cadrul Consiliului 

Județean Dâmbovița în calitate de consilier responsabil cu afacerile europene. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv  

40. 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: Stoica Dorina – director executiv  

41. Proiect de hotărâre pentru 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: Stoica Dorina – director executiv 

 

SUPLIMENTAR: 

 

 42. Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricții temporare de circulație la podul peste 

Ialomița, pe DJ 715, km 0+163, în comuna Buciumeni. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

 43. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița                          

nr. 248/16.10.2019 privind darea în folosință gratuită către Universitatea ”Valahia” din Târgoviște a 

imobilului situat în Municipiul Târgoviște, strada Moldovei nr. 5, aflat în proprietatea publică a 

județului Dâmbovița.  

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv 

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Tătărani, prin Consiliul Local al comunei 

Tătărani, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizare drumuri locale în comuna Tătărani 

județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Dragodana, prin Consiliul Local al comunei 

Dragodana, pentru realizarea în comun a investiției „Amenajare trotuar, în sat Cuparu, comuna 

Dragodana, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală 

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

 

 



 

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială oraș Pucioasa, prin Consiliul Local al orașului 

Pucioasa, pentru realizarea în comun a investiției „ Extindere rețele canalizare și racorduri canalizare 

străzi care vor fi modernizate și reabilitate prin POR 2014-2020” prin Programul Județean de 

Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială oraș Pucioasa, prin Consiliul Local al orașului 

Pucioasa, pentru realizarea în comun a investiției „ Modernizare și reabilitare drumuri de interes local 

Pucioasa” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. 

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Raciu, prin Consiliul Local al comunei Raciu, 

pentru realizarea în comun a investiției „ Amenajare teren de sport multifuncțional, Școala gimnazială 

Raciu, sat Raciu, comuna Raciu, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Șotânga, prin Consiliul Local al comunei 

Șotânga, pentru realizarea în comun a investiției „ Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Șotânga, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.  

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

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

Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Șotânga, prin Consiliul Local al comunei 

Șotânga, pentru realizarea în comun a investiției „ Revitalizare cinematograf-modernizare și reabilitare 

Club minier în comuna Șotânga, județul Dâmbovița” prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.    

Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv  

51. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru cofinanţarea, de către 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, a unor lucrări eligibile din cadrul obiectivului de investiţii ,,Construire 

stadion Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  

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

administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unor bunuri imobile - teren și construcții, situate în 

Moreni, strada Spitalului, nr. 1A, precum și transmiterea acestora în folosința gratuită a Centrului de 

recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap – Moreni Țuicani. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv 

 

 

PREŞEDINTE, 

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN 


