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  CABINET PRIMAR 

 

      DISPOZIŢIE 

         privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte 

      în şedinţă ordinară în ziua de 28.04.2022 

 

 Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, având 

în vedere: 

▪ Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), 

alin. (5) şi art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG 

nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196, alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat 

prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                                        DISPUNE : 

                                                                     

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţă 

ordinară, în ziua de 28 aprilie 2022, ora 1400, la Sala de Consiliu. 

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție. 

Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente 

proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise 

consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-

mail. 

Art. 3 Consilierii muncipali pot formula și transmite electronic 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la 

Secretarul General al Municipiului Târgoviște - email: 

consiliul.local.tgv@gmail.com 
      

                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

              PRIMARUL                                       SECRETARUL GENERAL  

        MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,     AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,    

           jr. Daniel-Cristian Stan                            jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

Nr.   1273 

Tgv. 21.04.2022 

PO – PMT – 78- 05                                                                                                                                  

Redactat 2 ex. 

cons. Diana Ion      
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  Anexă la Dispoziția nr. 1273/21.04.2022 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL  

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 28.04.2022 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

Târgoviște 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

Municipiului Târgoviște la data de 31 martie 2022 

3. Proiect  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Târgoviște pe anul 2022 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a 

Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la 

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 105/14.03.2022 privind 

asigurarea gratuității pentru elevii cu domiciliul în Municipiul Târgoviște, 

școlarizați la o unitate de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din 

Municipiul Târgoviște, la transportul public local de persoane 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. 

pentru anul 2022 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si 

cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 2021 al societății ECO-SAL 2005 

S.A. Târgoviște  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021 

ale societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte  

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.  
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11. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.  

12. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății 

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

13. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare și reglementare a unor 

sensuri giratorii pe strada Laminorului” 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 1/15.01.2021 pentru 

aprobarea proiectului, a indicatorilor de realizare imediată, fizici 

suplimentari și de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului 

„Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște de 

gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin dotarea 

unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu 

echipamente și dispozitive medicale” 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat 

aferente obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate 

închirierii, zona Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II” 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Iluminat Public – Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public” finanțat prin Administrația Fondului 

pentru Mediu 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării volumului, a modalității 

de valorificare și a prețului de vânzare al masei lemnoase ce urmează a se 

recolta și valorifica în anul 2022 din fondul forestier proprietate publică a 

Municipiului Târgoviște 

19. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului 

Târgoviște a unor bunuri mobile și imobile 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Târgoviște  

21. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului privat al Municipiului Târgoviște 
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22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind parcurile 

incluzând locurile de joacă, locurile de odihnă, locurile de agrement, 

terenurile de sport aflate în administrarea Direcției de Salubritate Târgoviște 

23. Proiecte de hotărâri privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri 

imobile 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 

14.04.2022 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru 

tineri prin A.N.L. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 

14.04.2022 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către 

actualii chiriaşi 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe din fondul 

locativ de stat către actualii chiriaşi 

 
        

             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

                  PRIMARUL                                              SECRETARUL GENERAL  

   MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

            jr. Daniel-Cristian Stan                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea 
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