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 ANUNŢ  PRIVIND ETAPA DE DOCUMENTARE  
 
 A  PLANULUI  URBANISTIC  ZONAL 
 
 „Complex sportiv – Municipiul Târgoviște” 
 
 
 
 
 

         TERENUL CARE FACE OBIECTUL P.U.Z. 
   
 
 

                
 
 
 

Argumentare:   Conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, art. 4 din metodologie, Consiliului Judeţean Dâmboviţa anunţă etapa de documentare a 
elaborării Planului Urbanistic Zonal „Complex sportiv – Municipiul Târgoviște”. Documentația va studia suprafața de  92.602,00 mp, aflată în fosta unitate militară din apropierea 
Gării Târgoviște. 
 
Inițiator: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 
 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ PROPUNERI ŞI OBSERVAŢII 
la etapa de documentare a elaborării Planului Urbanistic Zonal privind  „Complex sportiv – Municipiul Târgoviște” la Consiliul Judeţean Dâmboviţa - Direcţia de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului,  Piaţa Tricolorului, nr. 1, Târgovişte, în perioada 25.10.2016 – 04.11.2016. 
Proiectul  va  cuprinde următoarele propuneri: 

 Stadion de fotbal și atletism cu capacitate între 10.000 – 15.000 de locuri, omologat categoria 4 UEFA pentru fotbal, având tribune acoperite, pistă de atletism și 
dotări pentru atletism; 

 Teren de antrenament pentru fotbal și atletism, cu toate dotările aferente; 
 Sală de sport pentru antrenamente în sezonul rece, cu teren de fotbal omologat FIFA/FRF pentru organizarea de jocuri oficiale de fotbal de sală (futsal) și anexele 

aferente (vestiare, grupuri sanitare, cabinet medical); 
 Două terenuri de fotbal cu gazon artificial, omologate European Minifootball Federation (EMF) și anexele aferente; 
 Arenă de tenis cu 1.500 de locuri cu tribune acoperite cu dotările și anexele aferente; 
 Minim 5 terenuri de tenis de antrenament cu anexele aferente; 
 Amenajările aferente obiectivelor menționate anterior: accese și circulații carosabile și pietonale, rampe, parcări, platforme și spații verzi. 

 
 Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului din cadrul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, este ing. Livia Marinescu, Telefon: 0245/207685, 
Fax: 0245/207658, E-mail: directia.urbanism@cjd.ro 
 Observațiile sunt necesare în vederea completării propunerilor preliminare. 
 Răspunsul la propunerile şi observaţiile transmise, va fi redactat pe suport de hârtie şi va fi postat pe pagina Web a Consiliului Judeţean Dâmboviţa: www.cjd.ro/urbanism, 
în perioada 07.11.2016 – 10.11.2016. 
 Etapele următoare preconizate, inclusiv cele de informare şi consultare a publicului se vor face în conformitate cu prevederile legale. 
 
 

IMOBIL  SITUAT  LA  ADRESA 
BULEVARDUL REGELE CAROL I ,  nr. 51 

( zona Gară) 
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