ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

CABINET PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte
în şedinţă ordinară în ziua de 26.05.2022
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 26 mai 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 email.
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
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Anexă la Dispoziția nr. 1473/20.05.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 26.05.2022
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
Municipal Târgovişte în consiliul de administraţie al Creșei pentru educație
timpurie Târgovişte și includerea acesteia în rețeaua școlară
2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii
ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii și
regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Administrare a
Patrimoniului Public și Privat
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și
regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Municipiului
Târgoviște
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii
ale Direcției de Asistență Socială
6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții
ale Direcției de Salubritate
7. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice
8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între
Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și
Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, în vederea depunerii
proiectului „Renovare energetică și modernizarea sediului Poliției
Municipiului Târgoviște”
9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 359/26.09.2019
referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii și a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare
drumuri de interes local - lot 4”
10.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 80/31.03.2020 referitoare
la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii și a
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indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi
reabilitare Şoseaua Găeşti”
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a anexei privind
descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de
proiectul „Renovarea energetică a Scolii Gimnaziale „Radu cel Mare” din
Târgoviște, județul Dâmbovița” în cadrul Planului Național de Redresare și
Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa prioritară 2 – Schema de
Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a anexei privind
descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de
proiectul „Renovarea energetică a Clădirii Primăriei Corp B din Municipiul
Târgoviște, județul Dâmbovița” în cadrul Planului Național de Redresare și
Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa prioritară 2 – Schema de
Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Extinderea rețelei de
iluminat public pe strada prof. Cornel Popa din Municipiul Târgoviște”
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Extinderea rețelei de
iluminat public pe Bulevardul Eroilor din Municipiul Târgoviște”
15.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Târgoviște pe anul 2022
16.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției
de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului
Târgovişte, PT 2, situat in strada Gabriel Popescu
17.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului
Târgoviște a unor bunuri imobile preluate din domeniul public al Județului
Dâmbovița
18.Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului
Târgoviște a obiectivului de investiții „Modernizare şi reabilitare drumuri de
interes local-Lot 4”, realizat pe străzile Zorilor, Ialomiței, Ciocârliei și
Liliacului
19.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al Municipiului Târgoviște
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20.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de natură socială
la plata facturilor de gaze, locatarilor din blocurile sociale și ANL
21.Proiecte de hotărâri privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri
imobile
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de
19.05.2022 al Comisiei de analiză a solicitărilor referitoare la repartizarea
locuinţelor din fondul locativ de stat şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către
actualii chiriaşi
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