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  CABINET PRIMAR 

 

      DISPOZIŢIE 

         privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte 

      în şedinţă ordinară în ziua de 28.02.2022 

 

 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 februarie 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.   330 

Tgv. 22.02.2022 

PO – PMT – 78- 05                                                                                                                                  

Redactat 2 ex. 

cons. Diana Ion      
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  Anexă la Dispoziția nr. 330/22.02.2022 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL  

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 28.02.2022 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Municipal Târgoviște, în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de pe raza municipiului Târgovişte, sesiunea ianuarie-aprilie 

2022 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu Societății 

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în vederea contractării unui 

împrumut necesar pentru cofinanțarea „Proiectului Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-

2020” 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții, 

regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială 

și a regulamentului de organizare și funcționare al Biroului de îngrijire pentru 

persoane vârstnice 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 285/30.09.2021 

referitoare la stabilirea tarifelor pentru accesul spectatorilor la film și a taxelor 

pentru utilizarea temporară a spațiilor din incinta Cinematografului 

„Independența” 

5. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea 

neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 18 

6. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea 

neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 18 

7. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea 

neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 12 

8. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea 

neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 90 

9. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea 

neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Arsenalului, nr. 14 
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10. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru clădirile și 

terenurile neîngrijite situate în Municipiul Târgoviște, str. Calea Domnească, 

nr. 7 

11. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru clădirile și 

terenurile neîngrijite situate în Municipiul Târgoviște, Bulevardul Eroilor, nr. 

38 

12. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Aviator Negel, nr. 21 

13. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Magrini, nr. 73 A 

14. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Bălcescu, nr. 12 

15. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1 

16. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 108 

17. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 35 

18. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Seimeni, nr. 1 

19. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Iancu Văcărescu, nr. 11 

20. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Mr. Coravu Ion, nr. 19 

21. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Prisecii, nr. 13 

22. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Prisecii, nr. 9 

23. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Popa Șapcă, nr. 53 

24. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Mr. Coravu Ion, nr. 47 

25. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenurile 

neîngrijite situate în Municipiul Târgoviște, str. Mr. Oprescu Adrian, nr. 4 și 

Lt. maj. Dragomirescu Liviu, nr. 4 
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26. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Calea Câmpulung, nr. 7 

27. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Coconilor, nr. 2 

28. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 14 

29. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 16 

30. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Calea Ploiești, nr. 123 

31. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 12 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire locuinţe 

sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa” 

33.  Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei Municipiului Târgoviște și a 

cheltuielilor pe care le va suporta în cadrul Asociației - Grupul de Acțiune 

Locală „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” 

35. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în 

favoarea Direcției de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a 

Municipiului Târgovişte,  PT 5 MICRO XII, situat în strada Pandurilor nr. 3A  

36. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în 

favoarea Direcției de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a 

Municipiului Targovişte, PT 5 MICRO VI, situat in strada Transilvaniei 

37. Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a 

Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare 

strada Neagoe Basarab din Municipiul Târgoviște” 

38.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Târgoviște 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de analiză și soluționare a 

cererii nr. 4715/9.02.2022 de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată și 

numirea comisiei pentru analiză și soluționare a cererii de dare în plată 

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

imobile 
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41. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și punctajelor în vederea 

aprobării listei de priorități pentru anul 2022 cu persoanele din municipiul 

Târgoviște îndreptățite să primească locuințe sociale 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2022 cu 

persoanele din municipiul Târgoviște îndreptățite să primească locuințe sociale 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2022 cu 

persoanele deținătoare de dosare complete pentru locuințele cu chirie pentru 

tineri prin A.N.L. 

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

actualii chiriaşi 

45. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui bun imobil - teren situat în 

Bulevardul Unirii, nr. 22 

46. Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială pentru anul 2021 

 

 

 

 

 

                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

                  PRIMARUL                                              SECRETARUL GENERAL  

   MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

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