
CONSILIUL  JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                          PROIECT                                                                              

                  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița  

nr. 457/19.12.2022 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 

 

 Consiliul Judeţean Dâmboviţa; 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al iniţiatorului; 

- raportul compartimentului de resort; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate; 

- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1404/2022 privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice 

ale unui imobil cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea 

Ministerului Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Dâmbovița și trecerea acestuia în 

domeniul public al Județului Dâmbovița;   

-  prevederile art. 21 alin.(1) lit. „b”, alin. (3) lit. „c” si art. 54 alin.(4) lit. „c” din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa;  

- prevederile art.173 alin.(1) lit „b”, alin. (3) lit. „c” şi art.198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind  

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.182 alin. (4), art.139 alin. (3) lit. „c”  coroborate cu art. 196 alin (1) lit „a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Începând cu data prezentei se aprobă taxele de utilizare a terenurilor exterioare 

aparținând Sălii de Sport Polivalentă din Târgoviște, conform Anexei, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 457 /19.12.2022 privind aprobarea 

taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, se completează în mod corespunzător, cu Anexa 

prevăzută la art. 1, respectiv cu Anexa nr. 17. 

 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia juridică, contencios, 

administrarea patrimoniului, Direcţia economică, buget și Compartimentul secretariat și relații cu 

publicul, care o va comunica celor interesaţi.  

 

                                                                         AVIZAT PROIECT DE HOTĂRÂRE                           

       PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI, 

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN                                  jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU  
 

 

 

 

Nr.  ……………. 

Data …………… 

 



 

 

             Anexa H.C.J.D. _____________ 

 

 

 

 

TAXE 

De utilizare a terenurilor exterioare de la Sala de Sport Polivalentă din Târgoviște 

 

 

 
Nr. 

crt. 

 

Tip teren Propuneri taxe 

2023 

lei/oră 

Propuneri  taxe 

reduse 2023 

Lei/oră 

 

1 

 

Teren sintetic multifuncțional (zi/nocturnă)   

 

100/140 

 

 

80/100 

 

2 

 

Teren duroflex 

 

50 

 

 

40 

 

 

NOTĂ: 

 

- Elevii, studenții și pensionarii pot beneficia de taxe reduse (în acțiuni organizate de 

persoane fizice). 

- Copiii instituționalizați și persoanele cu dizabilități au gratuitate. 

- Se asigură gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Sportului și ale 

unităților/instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestora.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                

NR. 79/30.01.2023 
 

 

 

                                                                              REFERAT 

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 

457/19.12.2022, finanțate  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 

 

 

Conform prevederilor  H.G nr. 1404 din 17.11.2022 privind actualizarea valorii de inventar 

și modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 

1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 

aflat în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Dâmbovița și 

trecerea acestuia în domeniul public al Județului Dâmbovița, s-a aprobat transmiterea imobilului 

Sală de Sport Polivalentă, situat în Municipiul Târgoviște, Bd. Unirii nr.1, județul Dâmbovița,din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană de 

Sport Dâmbovița în domeniul public al Județului Dâmbovița, precum și declararea acestuia din bun 

de interes public național în bun de interes public local. 

În conformitate cu prevederile art. 5, alin (1) din H.G. nr. 1404/2022 predarea-preluarea 

imobilului Sală de Sport Polivalentă s-a făcut în baza protocolului încheiat în data de 23.11.2022 

între Ministerul Sportului – Direcția Județeană de Sport Dâmbovița și Consiliul Județean 

Dâmbovița. 

Conform art. 3, alin. (1) din H.G. nr. 1404/2022 Consiliul Județean Dâmbovița s-a obligat 

să mențină destinația actuală a imobilului și să asigure gratuitatea desfășurării activităților 

administrative și funcționale ale Direcției Județene de Sport Dâmbovița, precum și gratuitatea 

desfășurării activităților specifice Ministerului Sportului și ale unităților din subordine, în 

conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului. 

Conform art. 3, alin. (2) din H.G. nr. 1404/2022, Consiliul Județean Dâmbovița se obligă 

să întrețină și să modernizeze imobilul transmis, în termen de 5 ani de la data preluării și sa-l 

mențină la standardele de calitate privind desfășurarea activităților specifice.     

  Conform art. 486, alin. (1) din Legea nr. 227/2015, „Consiliile locale, Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti sau consiliile județene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea 

temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 

istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.”, 

Având în vedere prevederile legislative mai sus menționate,, Direcția juridică, contencios, 

administrarea patrimoniului solicită  prin adresa nr. 1496/20.01.2023, introducerea unor taxe de 

utilizare a terenurilor exterioare de la Sala de sport Polivalentă din Târgoviște (Anexa nr.17), în 

vederea susținerii cheltuielilor generate de administrarea imobilului. 

Propunerea Direcției juridice, contencios, administrarea patrimoniului se regăsește în Anexă 

la prezentul proiect de hotărâre supus aprobării. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN  

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                

NR. 79/31.01.2023 

                                                

R A P O R T 

pentru  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 

457/19.12.2022  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 

 

Conform prevederilor  H.G nr. 1404 din 17.11.2022 privind actualizarea valorii de inventar 

și modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 

1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, 

aflat în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Dâmbovița și 

trecerea acestuia în domeniul public al Județului Dâmbovița, s-a aprobat transmiterea imobilului 

Sală de Sport Polivalentă, situat în Municipiul Târgoviște, Bd. Unirii nr.1, județul Dâmbovița,din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană de 

Sport Dâmbovița în domeniul public al Județului Dâmbovița, precum și declararea acestuia din bun 

de interes public național în bun de interes public local. 

În conformitate cu prevederile art. 5, alin (1) din H.G. nr. 1404/2022 predarea-preluarea 

imobilului Sală de Sport Polivalentă s-a făcut în baza protocolului încheiat în data de 23.11.2022 

între Ministerul Sportului – Direcția Județeană de Sport Dâmbovița și Consiliul Județean 

Dâmbovița. 

Conform art. 3, alin. (1) din H.G. nr. 1404/2022 Consiliul Județean Dâmbovița s-a obligat 

să mențină destinația actuală a imobilului și să asigure gratuitatea desfășurării activităților 

administrative și funcționale ale Direcției Județene de Sport Dâmbovița, precum și gratuitatea 

desfășurării activităților specifice Ministerului Sportului și ale unităților din subordine, în 

conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului. 

Conform art. 3, alin. (2) din H.G. nr. 1404/2022, Consiliul Județean Dâmbovița se obligă 

să întrețină și să modernizeze imobilul transmis, în termen de 5 ani de la data preluării și sa-l 

mențină la standardele de calitate privind desfășurarea activităților specifice.     

  Conform art. 486, alin. (1) din Legea nr. 227/2015, „Consiliile locale, Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti sau consiliile județene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea 

temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 

istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.”. 

Având în vedere prevederile legislative mai sus menționate,, Direcția juridică, contencios, 

administrarea patrimoniului solicită  prin adresa nr. 1496/20.01.2023, introducerea unor taxe de 

utilizare a terenurilor exterioare de la Sala de sport Polivalentă din Târgoviște (Anexa nr.17), în 

vederea susținerii cheltuielilor generate de administrarea imobilului. 

Propunerea Direcției juridice, contencios, administrarea patrimoniului se regăsește în 

Anexă la prezentul proiect de hotărâre supus aprobării.     

 

 

  Director Executiv                                                                   Director Executiv, 

ec. Carmen IGESCU                                                              jr. Cristina SFETCU 

 

 

 

Şef Serviciu Buget, taxe și impozite,                                    Șef Serviciu tineret, sport, turism,  

 ec. Alin GAGIU           prof. dr. Claudiu MĂNESCU  

 

 

 


