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 CABINET PRIMAR 

 

 

 

      DISPOZIŢIE 

         privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte 

      în şedinţă ordinară în ziua de 26.11.2020 

 

 

 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. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, 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 Municipal Târgovişte, în 

şedinţă ordinară, în ziua de 26 noiembrie 2020, ora 1400. 
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  (2) Ședința Consiliului Local Municipal Târgoviște se va 

desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de 

videoconferință, Microsoft Teams, în conformitate cu prevederile HCL 

nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște.  

            (3) 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 AL 

 MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,           MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                        

jr. Daniel-Cristian Stan                                jr. Silvia-Elena Stanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.    3115 

Tgv.  20.11.2020 

PO – PMT – 78- 05                                                                                                                                  

Redactat 2 ex. 

cons. DAPL Diana Ion 
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                                         Anexă la Dispoziția nr. 3115/20.11.2020 

 

 

                                        PROIECTUL ORDINII DE ZI  

  LA ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL 

MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 26.11.2020 

 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local Municipal Târgoviște în Comisia de evaluare și selecționare a 

asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență-socială 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Târgovişte în comisia de analiză şi repartizare a 

loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului municipiului 

Târgovişte în comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Târgovişte în Comisia de analiză şi repartizare a 

locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Municipal Târgovişte în Comisia de analiză şi repartizare a 

locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății 

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii la cursurile Școlii 

Postliceale Sanitare „Carol Davila”, filiala Târgovişte, fără plata 

taxelor școlare, a persoanelor propuse de comisia de selectare 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul 

dual 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020 

10.  Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi la plata 

impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri  

11. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii obiectivului de 

investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare) 

modernizare și echipare Creșa Spiriduș” în „Construire Creșa Spiriduș, 
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Târgovişte, strada George Cair” și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 46/27.02.2020 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare   pentru 

obiectivul de investiții „Extindere reţea de canalizare pe străzile Valul 

Cetăţii şi Teilor tronson 2 (ramuri adiacente) din Municipiul 

Târgovişte” 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 

privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 

finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții 

„Extindere și amenajare Creșă în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște” 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșă în 

zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște” 

15. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

16. Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a 

Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de 

investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, 

modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13 din 

Târgoviște, Județul Dâmbovița” 

17. Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a 

Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de 

investiții „Extindere și amenajare Creșă în zona Gradiniței nr. 8 din 

Târgoviște, Județul Dâmbovița” 

18. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei 

imobilului Clădire Școala nr. 12, situat în Strada General Ion Emanoil 

Florescu nr. 8 

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din 

funcţiune şi casării bunului imobil CT 2 micro 9, strada Virgil 

Drăghiceanu 

20. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui 

mijloc fix aflat în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște  

22. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte 
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23. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 210/19.04.2019 

privind concesionarea prin atribuire directă către societatea Municipal 

Construct S.A. a unor bunuri imobile 

24.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 463/23.11.2017 

referitoare la aprobarea traseelor de circulaţie ale transportului în 

comun în Municipiul Târgovişte 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL 

către actualii chiriaşi 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din 

fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi 

 

 
                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

                     PRIMARUL                                    SECRETARUL GENERAL AL 

   MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,               MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                   

jr. Daniel-Cristian Stan                               jr. Silvia-Elena Stanca 
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