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CABINET PRIMAR 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte  

în şedinţă ordinară în ziua de 29.07.2021 

 

 

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

în vedere: 

▪ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.G. nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;   

▪ Prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local 

Municipal Târgoviște; 

▪ 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 al Municipiului 

Târgovişte, în şedinţă ordinară, în ziua de 29 iulie 2021, ora 1400, la Sala 

de Consiliu. 
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            (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 municipali pot formula și transmite electronic 

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

Secretarul General al Municipiului Târgoviște - e-mail 

(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.    1549 

Tgv.  23.07.2021 

PO – PMT – 78- 05                                                                                                                                  

Redactat 2 ex. 

cons. DAPL Diana Ion 
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Anexă la Dispoziția nr. 1549/23.07.2021 

 

 

                                  PROIECTUL ORDINII DE ZI  

  PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 29.07.2021 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului 

Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al 

Consiliului de administraţie al societății Municipal Construct S.A. 

pentru perioada 2021-2025 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 480/17.12.2018 privind 

aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor 

rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1” 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 481/17.12.2018 privind 

aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor 

rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.2” 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile în sumă de 4.795.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala 

Târgoviște în vederea finanțării contribuţiei proprii ce revine 

Municipiului Târgovişte conform contractului de finanţare nr. 

4103/27.03.2019 pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi 

echiparea Grădiniţiei cu program prelungit Rază de Soare din 

Târgoviște, jud. Dâmboviţa”, Cod proiect 122305 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile în sumă de 2.635.000 lei de la CEC BANK SA – Sucursala 

Târgovişte în vederea finanțării contribuţiei proprii ce revine 

Municipiului Târgovişte conform contractului de finanţare nr. 

5042/24.12.2019 pentru obiectivul de investiţii „Eficientizarea 

energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din 

Municipiul Târgovişte – Pachet I.1” Cod proiect 120446 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile în sumă de 5.226.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala 

Târgoviște în vederea finanțării contribuției proprii ce revine 

Municipiului Târgoviște conform contractului de finanțare nr. 

5043/24.12.2019 pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea 

energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din 

Municipiul Târgovişte – Pachet I.2”, Cod proiect 121563 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al Municipiului Târgoviște pe anul 2021 

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

Municipiului Târgoviște la data de 30 iunie 2021 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgovişte alocat 

pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea I, iulie 2021 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în 

vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor 

și taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care au 

calitatea de contribuabili ai municipiului Târgovişte 

13. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, a modalității de 

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

recolta și valorifica în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică 

a Municipiului Târgoviște 

15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al 

Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții 

„Extindere si realizare rețea de distribuție apa si rețea de canalizare in 

Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, 

Tighina, Zorilor, Leo Plângă” 

16. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al 

Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții 

„Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în 

Municipiul Târgoviște – Priseaca - pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, 

Pădurii, Crângului și Înfrățirii” 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 

Târgoviște în domeniul public al statului a unor bunuri imobile situate 

în Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 8 

18. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în 

favoarea Direcției de Asistență Socială asupra imobilului situat în strada 

Cernăuți nr. 1 
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19. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște  

20. Proiecte de hotărâri privind aprobarea organizării licitațiilor în vederea 

închirierii unor bunuri imobile 

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

05.07.2021 al Comisiei de fond locativ 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 

20.07.2021 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din 

fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu de întreţinere şi a 

metodologiei de organizare şi funcţionare a Compartimentului Educaţie 

timpurie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul școlar 

2021-2022 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Centrului Social 

pentru persoane vârstnice „Sfânta Elena” și aprobarea regulamentului de 

organizare și funcționare  

26. Informare privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 2021 

 

 
           

 

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

                 PRIMARUL                                        SECRETARUL GENERAL  

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                    

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