
NUMĂR DATĂ TITLUL HOTĂRÂRII 

203. 05.05.2023 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 314/14.09.2022 pentru aprobarea implementării proiectului și 

a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții „Construirea de insule ecologice digitalizate pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor pe raza Municipiului Târgoviște, Județul Dâmbovița” în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C3 – Managementul deșeurilor Investiția 

I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 

municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune,Subinvestiția I.1. B. Construirea de insule 

ecologice digitalizate 

202. 05.05.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Liceului Voievodul Mircea 

din Târgoviște, județul Dâmbovița” corpurile C1, C12, C16, C18 

201. 28.04.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 299/11.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a 

devizului   general estimativ aferente obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei 

stradale din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița: str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea 

Câmpulung, str. Ana Ipatescu, str. Locotenent Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. 

Ilfovului,     str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor” 

200. 28.04.2023 Hotărâre  pentru modificarea HCL nr. 80/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuințe 24, sc. B, str. I.C. Brătianu, 

Târgoviște” 

199. 28.04.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 65/26.02.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuințe 28, sc. A, str. Mihai Popescu, 

Târgoviște” 

198. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului 

Târgoviște la data de 31 martie 2023 

197. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 

Municipiului Târgovişte alocate pentru activitățile nonprofit de tineret 



196. 28.04.2023 Hotărâre privind actualizarea cuantumului chiriei pentru locuinţele construite prin „Programul de 

construire de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii” realizat de către Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe în Municipiul Târgoviște, pentru anul 2023 

195. 28.04.2023 Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului 

Târgoviște  

194. 28.04.2023 Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.  

193. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2022 ale societății SERVICII PUBLICE 

MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L 

192. 28.04.2023 Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea 

Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.  

191. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 

2022 al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște  

190. 28.04.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2023 

189. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe – J5, 

B-dul Independenței, nr. 9 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

188. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe – J4, 

sc. B, B-dul Independenței, nr. 9 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

187. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe – J4, 

sc. A, B-dul Independenței, nr. 9 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

186. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetica a Blocului de locuinte – J3, 

Sc. B, str. Bulevardul Independentei, nr. 9 din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița” 



185. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetica a Blocului de locuinte – J3, 

Sc. A, str. Bulevardul Independentei, nr. 9 din Municipiul Targoviste, județul Dâmbovița”  

184. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe – J2, 

B-dul Independenței, nr. 9 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”  

183. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe –G4, 

str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

182. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe –G3, 

str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

181. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe –G2, 

str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

180. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe –G1, 

str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

179. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe –A5, 

sc. J, str. Mircea cel Bătrân, nr. 7, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”  

178. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe –A5, 

sc. I, str. Mircea cel Bătrân, nr. 7, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

177. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe –A4, 

sc. H, str. Mircea cel Bătrân, nr. 7, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”  



176. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe –A4, 

sc. G, str. Calea Domnească, nr. 228, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

175. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe –A4, 

sc. F, str. Calea Domnească, nr. 226, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

174. 28.04.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 47/27.02.2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din 

Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Nicolae Dobrin, Str. I.C. Brătianu (ramura adiacentă 

OCPI), str. Crizantemei, Str. Stolnicul Constantin Cantacuzino (ramura adiacentă str. Calea 

Domnească), Str. Liniștei, Str. Crișan (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Maior Coravu 

Ion, Str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatură cu Drumul de Centură)” 

173. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea rezervei de implementare aferentă Acordului contractual nr. 

6836/25.02.2021, conform prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 și pentru modificarea HCL nr. 

442/28.11.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătăţirea 

transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii 

necesară transportului, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de 

transport public în Municipiul Târgovişte” în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma 

etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de 

investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 

teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile 

şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de 

carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 

172. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul „Extindere și realizare rețea de canalizare pe strada Crângului – DN 72A din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 



171. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă desfășurată în cadrul 

Clubului Sportiv Municipal Târgovişte 

170. 28.04.2023 Hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute pentru închirierea spațiilor din cadrul Stadionului 

„Eugen Popescu”din Municipiul Târgoviște 

169. 28.04.2023 Hotărâre privind modificarea statului de funcții, a organigramei și a regulamentului de organizare și 

funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște 

168. 28.04.2023 Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Direcției de Salubritate  

167. 28.04.2023 Hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului 

de funcţii ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște 

166. 28.04.2023 Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Cucui 

Ion 

165. 10.04.2023 Hotărâre pentru participarea Municipiului Târgoviște la Programul privind casarea autovehiculelor 

uzate, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu 

164. 10.04.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 291/30.08.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea 

energetică a Școlii 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 

163. 10.04.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 290/30.08.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea 

energetică a Clădirii Primăriei Corp B din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”  

162. 10.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Consolidarea și creșterea performanței energetice a Liceului Voievodul Mircea - Corp C6 din 

Municipiul Târgoviște” 

161. 10.04.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Decolmatarea Iazului Morilor și alimentarea cu apă a lacului din Parcul Chindia, județul Dâmbovița” 

160. 10.04.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2023 



159. 10.04.2023 Hotărâre privind aprobarea unui contract de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 

Municipiului Târgoviște alocat pentru programe sportive de performanță 

158. 10.04.2023 Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 

(MMSS) și Municipiul Târgovişte, județul Dâmboviţa, referitor la colaborarea instituțională în cadrul 

proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963 

157. 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru 

obiectivul „Sistematizare zonă centrală, cu realizare racord circular între Bulevardul I.C.Brătianu, 

strada Locotenent Stancu Ion, cu deschidere la strada Arsenalului şi înfiinţare Parcare auto cu 

investiţiile conexe” 

156. 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 322/29.07.2019 privind aprobarea cererii de finantare si a 

cheltuielilor aferente proiectului "Reconversia şi refuncționalizarea terenului din vecinătatea 

Complexului Turistic de Nataţie Târgovişte prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I" în 

conformitate cu ultima forma a bugetului actualizat 

155. 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Liceului Teoretic Ion 

Heliade Rădulescu din Târgoviște, județul Dâmbovița-Corp C4” 

154. 30.03.2023 Hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială 

153. 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriaşi 

152. 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 16.03.2023 al Comisiei de analiză și 

repartizare a locuințelor sociale 

151. 30.03.2023 Hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a suprafeţelor cu destinaţia de locuinţă din 

proprietatea privată a statului aflate în administrarea Municipiului Târgovişte 

150. 30.03.2023 Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului 

Târgoviște 

149. 30.03.2023 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în 

vederea scoaterii din funcţiune şi casarea unor bunuri aflate în concesiunea societății Compania de 

Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. 



148. 30.03.2023 Hotărâre privind transmiterea bazei materiale a Creșei pentru Educație Timpurie Târgoviște – structura 

„Iepurilă” din str. Gib Constantin, către Grădiniţa cu program prelungit „Alexandrina Simionescu-

Ghica” 

147. 30.03.2023 Hotărâre privind transmiterea bazei materiale a Creșei pentru Educație Timpurie Târgoviște – structura 

„Spiriduș” din strada George Cair, nr. 10 către Grădiniţa cu program prelungit nr. 15 

146. 30.03.2023 Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Grădiniţei cu program prelungit nr. 

16 asupra imobilelor situate în strada Radu cel Mare, nr. 23 

145. 30.03.2023 Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Grădiniţei cu program prelungit nr. 

14 asupra imobilelor situate în strada Vasile Voiculescu, nr. 4 

144. 30.03.2023 Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea  Grădiniţei cu program prelungit 

nr. 13 asupra imobilelor situate în strada Tineretului, nr. 10 

143. 30.03.2023 Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Grădiniţei cu program prelungit 

„Rază de Soare” asupra imobilelor situate în strada Alexandru Vasilescu, nr. 3 

142. 30.03.2023 Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Grădiniţei cu program prelungit nr. 

2 asupra imobilelor situate în strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A 

141. 30.03.2023 Hotărâre privind propunerea de desființare a unității de învățământ „Creșa pentru Educație Timpurie 

Târgoviște” 

140. 30.03.2023 Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Grădina Zoologică asupra 

unor bunuri situate în strada Calea Domnească, nr. 171A 

139. 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 55/2018 privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit 

în favoarea Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic 

Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) asupra imobilelor aflate în locația fostului spital Mănăstirea 

Dealu 

138. 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe – 81, 

sc. A și B, B-dul Unirii din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 



137. 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 126/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuinţe H4, Bdul. Mircea cel Bătrân, 

Târgoviște” 

136. 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Amenajarea și modernizarea Străzii Apusului și a drumurilor de exploatare aferente din Municipiul 

Târgoviște” 

135. 30.03.2023 Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. 

134. 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022 ale societății ECO-SAL 2005 S.A. 

Târgovişte 

133. 30.03.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2023 

132. 30.03.2023 Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Direcției de Asistență 

Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Târgovişte situat în strada Cernăuți nr. 1 

131. 30.03.2023 Hotărâre privind reorganizarea Centrului Rezidenţial de Asistență şi Reintegrare/Reintegrare Socială 

pentru Persoane Fără Adăpost „Sfânta Maria” în Centrul Multifuncțional „Sfânta Maria” 

130. 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Programului cadru de combatere a vectorilor și dăunătorilor din Municipiul 

Târgoviște, pentru anul 2023 

129. 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului contractual de conducere vacant, de 

director al Direcției de Salubritate 

128. 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 299/11.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a 

devizului   general estimativ aferente obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei 

stradale din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița: str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea 

Câmpulung, str. Ana Ipatescu, str. Locotenent Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. 

Ilfovului, str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor” 

127. 15.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale 

didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din 

Municipiul Târgoviște” 



126. 15.03.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei 

propuse a fi realizata prin proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE 

PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA,  MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ȘCOLII 

GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU”  DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 

123883 

125. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – 130 C, str. Tudor Vladimirescu din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

124. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – T1+T2, str. Nicolae Radian din Municipiul Târgoviște, 

județul Dâmbovița” 

123. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – P9, sc. A, Bulevardul I.C. Brătianu din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

122. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – P2,  sc. A, str. Aleea Trandafirilor din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

121. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – C4, sc. B+C, str. Ciprian Porumbescu din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

120. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – C3, sc. A+B+C+D, str. Ciprian Porumbescu din 

Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

119. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – C2, sc. A+B+C, str. Ciprian Porumbescu din 

Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 



118. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – C1, sc. A+B+C, str. Ciprian Porumbescu din 

Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

117. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – A5, sc. A+B, str. Păcii din Municipiul Târgoviște, 

județul Dâmbovița” 

116. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – A4, sc. A+B, str. Păcii din Municipiul Târgoviște, 

județul Dâmbovița” 

115. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – 1,  sc. A, str. Urmuz din Municipiul Târgoviște, județul 

Dâmbovița” 

114. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – 10,  sc. C, str. Ion Ghica din Municipiul Târgoviște, 

județul Dâmbovița” 

113. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – 17,  sc. A, str. Aleea Trandafirilor din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

112. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – 15,  sc. A, str. Aleea Trandafirilor din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

111. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – 9,  sc. A+B, str. Mihai Eminescu din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

110. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – 7, str. Diaconu Coresi din Municipiul Târgoviște, 

județul Dâmbovița” 



109. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – 6,  str. I.E. Florescu din Municipiul Târgoviște, județul 

Dâmbovița” 

108. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – 4, sc. A+B, str. Constantin Brâncoveanu din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

107. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – 4, sc. A+B, str. Aleea Trandafirilor din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

106. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – 3, sc. A+B, str. Aleea Trandafirilor din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

105. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuințe – 1 UPET sc. A+B, B-dul Independenței din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

104. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a blocului de locuinte 1 sc. A+B, B-dul Regele Carol I din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

103. 28.02.2023 Hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 319/29.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - 

„Construire baza sportiva TIP 1, Str. Calea Ialomitei, nr. 9-15 (Baza de agrement “Crizantema”), 

Municipiul Targoviste 

102. 28.02.2023 Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea 

Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L. 

101. 28.02.2023 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul 

local al Municipiului Târgovişte alocate pentru programe sportive de performanță 



100. 28.02.2023 Hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 163.100 m2, situat în 

Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti - DN 72 

99. 28.02.2023 Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri și a unor spații în incinta Complexului 

Turistic de Natație 

98. 28.02.2023 Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafață de 49 

m2, situat în str. Ion Ghica, NC 83895, Municipiul Târgovişte 

97. 28.02.2023 Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafață de 1 

m2, situat în Bulevardul Regele Carol I, NC 75761, Municipiul Târgovişte 

96. 28.02.2023 Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafață de 

8,15 m2, situat în Bulevardul Independenței, cvartal 23/94, parcela 98, Municipiul Târgovişte 

95. 28.02.2023 Hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafață de 6 

m2, situat în str. Gării, cvartal 98, parcela 1, Municipiul Târgovişte 

94. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2023 cu persoanele din municipiul 

Târgoviște îndreptățite să primească locuințe sociale 

93. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2023 cu persoanele deținătoare de dosare 

complete pentru locuințele cu chirie pentru tineri prin A.N.L. 

92. 28.02.2023 Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului 

Târgoviște 

91. 28.02.2023 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Târgovişte în domeniul public al 

Judeţului Dâmboviţa a imobilului fosta Școală generală cu clasele I – IV nr. 7 Priseaca 

90. 28.02.2023 Hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între ProPark – Fundația pentru Arii Protejate și 

Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița pentru realizarea proiectului Tiny Forest 

89. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Modernizarea și reabilitarea străzilor: Hipodromului, Profesor Valerică Dumitrescu și Cocorilor” 

88. 28.02.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 339/28.09.2022 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de monitorizare video la nivelul 

Municipiului Târgoviște” 



87. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Grigore 

Alexandrescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”  

86. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Grădiniței cu program 

normal nr. 11 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

85. 28.02.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 212/30.09.2020 privind aprobarea Cererii de finanțare și a 

cheltuielilor aferente proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE 

PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII 

GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 

123883, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție 

84. 28.02.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE 

PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ȘCOLII 

GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU”  DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 

123883 

83. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul 

Târgoviște, Tarlaua 17, parcela 112 

82. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul 

Târgoviște,  str. Înfrățirii, nr. 57 

81. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul 

Târgoviște, str. Soarelui, nr. 76 

80. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul 

Târgoviște, str. Crângului, nr. 90 

79. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul 

Târgoviște, str. Crângului, nr. 92 



78. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul 

Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 14 

77. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul 

Târgoviște, str. Crângului, nr. 82 

76. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul 

Târgoviște, str. Calea București, nr. 117 

75. 28.02.2023 Hotărâre majorarea impozitului datorat pentru terenul neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. 

Plevnei, nr. 23 

74. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul 

Târgoviște, str. Cpt. Andreescu Ion, nr. 11 

73. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul 

Târgoviște, str. Cpt. Andreescu Ion, nr. 2-4 

72. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul 

Târgoviște,  str. Mihai Eminescu, nr. 5A 

71. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul 

Târgoviște, str. Calea Câmpulung, nr. 176 

70. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul 

Târgoviște, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 37 

69. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul 

Târgoviște, str. Vasile Alecsandri, nr. 8 

68. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul 

Târgoviște, str. Nicolae Bălcescu, nr. 12 

67. 28.02.2023 Hotărâre majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, 

str. Calea Domnească, nr. 24 

66. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul 

Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 50 

65. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul 

Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 2 



64. 28.02.2023 Hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea neîngrijită situată în Municipiul 

Târgoviște, str. Nicolae Filipescu, nr. 40 

63. 28.02.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2023 

62. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Târgoviște la data de 31 

decembrie 2022 

61. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Târgoviște încheiate la data de 31 

decembrie 2022 

60. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Servicii Publice Municipale 

Târgoviște S.R.L. pentru anul 2023 

59. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. 

Târgovişte pentru anul 2023 

58. 28.02.2023 Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte 

57. 28.02.2023 Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște 

56. 28.02.2023 Hotărâre privind modificarea numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, în 

cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2023 

55. 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de asistaţi sociali prin Cantina de Ajutor Social de pe 

raza Municipiului Târgovişte 

54. 20.02.2023 Hotărâre privind stabilirea traseelor de circulație pentru mijloacele de transport rutier de persoane cu 

autobuze, în trafic județean și interjudețean, pe raza Municipiului Târgoviște 

53. 20.02.2023 Hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Modernizare DN 72A, km 5+370 - km 11+000” 

52. 20.02.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi 

realizată și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere și realizare rețea de canalizare pe strada 

Crângului – DN 72A din Municipiul Târgoviște, judetul Dâmbovița” în cadrul PLANULUI 

NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Componenta C1 – Managementul apei – Investiția 

1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, 

prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene  



51. 20.02.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 

2023 

50. 31.01.2023 Hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în judeţul 

Dâmboviţa” 

49. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE 

DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA” 

48. 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 299/11.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a 

devizului   general estimativ aferente obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei 

stradale din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița: str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea 

Câmpulung, str. Ana Ipatescu, str. Locotenent Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. 

Ilfovului,     str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor” 

47. 31.01.2023 Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 127/30.04.2020 referitoare la aprobarea demarării 

procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării contribuției proprii ce 

revine Municipiului Târgoviște, conform contractului de finanțare nr. 5043/2019 încheiat cu 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru realizarea proiectului 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul 

Târgoviște – Pachet 1.2” – cod proiect 121563 

46. 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 165/28.03.2019 privind aprobarea demarării procedurilor de 

contractare a unor împrumuturi în vederea finanțării cheltuielilor neeligibile ce revin Municipiului 

Târgoviște în cadrul unor proiecte cu finanţare nerambursabilă 

45. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat către actualul chiriaş 

44. 31.01.2023 Hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a suprafeţelor cu destinaţia de locuinţă 

din proprietatea privată a statului aflate în administrarea Municipiului Târgovişte 

43. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de natură socială la plata facturilor de energie 

electrică, locatarilor din blocurile sociale și ANL 



42. 31.01.2023 Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului 

Târgoviște 

41. 31.01.2023 Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului 

Târgoviște 

40. 31.01.2023 Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții 

„Modernizare şi reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște - LOT 2”, realizat pe str. 

Miron Costin, str. Plantelor, str. Pădurii, str. Nifon, str. Crângului, str. Căpitan Tudorică Popescu, str. 

Stolnicul Constantin Cantacuzino, str. Ileana Sărăroiu  

39. 31.01.2023 Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții 

„Amenajarea unui spațiu fitness și a unui miniteren de baschet aferent străzii General Matei Vlădescu” 

38. 31.01.2023 Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții 

„Extindere rețea de canalizare pe strada Valul Cetății din Municipiul Târgoviște” 

37. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren în vederea construirii de locuințe 

individuale”, Târgoviște, strada Costache Olăreanu, nr. 43, județ Dâmbovița, beneficiari: Stoicescu 

Claudiu-Ionuț, Stoicescu Marilena-Larisa și Vintilă Vlad-Damian, Vintilă Maria 

36. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Actualizare PUZ – Hală producție carton, 

amenajare incintă, împrejmuire, rețele interioare și racorduri la rețelele tehnico-edilitare 

existente,amenajare spații verzi, semnale reclame - aprobat prin HCL nr. 392/29.11.2006”, Târgoviște, 

strada Laminorului, nr. 40, județ Dâmbovița, beneficiar: RONDOCARTON S.R.L 

35. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal„Construire hale de producție/depozitare, spații 

administrative, spații tehnice, amenajare incintă, rețele interioare și racorduri la retelele tehnico- 

edilitare existente, amenajare spații verzi, circulații rutiere și pietonale”, Târgoviște, strada 

Laminorului, nr. 16, județ Dâmbovița, beneficiar: ASO CROMSTEEL S.A 

34. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcție P+1 și dependințe”, Târgoviște, 

strada Teilor, nr. 31, județ Dâmbovița, beneficiari: Ilie Nicolae-Cristinel și Ilie Mihaela-Antonia 

33. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1”, Târgoviște, strada 

Mihai Bravu, nr. 11, județ Dâmbovița, beneficiari: Dumitra Marius-Cristian și Dumitra (Butcă) Maria-

Magdalena 



32. 31.01.2023 Hotărâreprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare de destinație construcții existente 

C1, C2 (la parter), C3 din locuință în bistro și C4 din anexă în bistro”, Târgoviște, str. Nicolae 

Filipescu, nr. 73, județ Dâmbovița, beneficiari Cîmpeanu Emanuel și Cîmpeanu Cornelia 

31. 31.01.2023 Hotărâreprivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Desființare construcții C2, C3, C4 și extindere 

pe orizontală și verticală construcție existentă C1 parter”, Târgoviște, str. Macilor, nr. 5, județ 

Dâmbovița, beneficiari Păunescu Liliana și Păunescu Adrian 

30. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan pentru realizare 

investiții în domeniul prestări servicii, comerț, alimentație publică, sistematizare teren, amenajare cale 

de acces, parcări și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Petru Cercel, Tarla 20, Parcela 287/56, județ 

Dâmbovița, beneficiar societatea MIRU MIR S.R.L. 

29. 31.01.2023 Hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 319/29.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - 

„Construire baza sportiva TIP 1, Str. Calea Ialomitei, nr. 9-15 (Baza de agrement “Crizantema”), 

Municipiul Targoviste” 

28. 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuinţe C 14,  str. Revoluției, Târgoviște” 

27. 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 124/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul  „Reabilitare termică bloc de locuinţe H3, sc. C, Bdul. Mircea cel Bătrân, 

Târgoviște” 

26. 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 255/27.08.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare pe strada 

Valul Cetății din Municipiul Târgoviște” 

25. 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 186/30.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul  de investiții „Modernizare si reabilitare drumuri de interes local în 

Municipiul Târgoviste - LOT 2” 



24. 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 209/30.06.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajarea unui spațiu fitness și a unui miniteren 

de baschet aferent străzii General Matei Vlădescu” 

23. 31.01.2023 Hotărâre privind includerea în patrimoniul Municipiului Târgovişte  a bunurilor ce alcătuiesc 

obiectivul de investiții „Construire Grădiniță cu program prelungit cu 3 grupe nr. 9 (Corp nou)” 

22. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Sistematizare zona centrală aferentă străzilor Poet Grigore Alexandrescu și Maior Eugen Brezișeanu” 

21. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Creșterea nivelului de independență energetică a Municipiului Târgoviște prin crearea unui parc 

fotovoltaic”, str. Calea Ialomiței, (N.C. 88109) 

20. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„Construirea unui teren de sport multifuncțional (N.C. 86049)  în Sagricom, Municipiul Târgoviște” 

19. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute de către Direcția Complex Turistic de Natație 

Târgoviște 

18. 31.01.2023 Hotărâre privind stabilirea limitelor reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală 

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

17. 31.01.2023 Hotărâre pentru completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 121/29.03.2022 privind aprobarea tarifelor ce se 

vor practica de societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru activitățile de întreținere și 

amenajare de spații verzi și de curățenie în piețele și oborul din municipiul Târgoviște 

16. 31.01.2023 Hotărâre privind numirea auditorului statutar la societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște  

15. 31.01.2023 Hotărâre privind numirea auditorului statutar la societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște 

S.R.L.  

14. 31.01.2023 Hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare și 

funcționare ale Direcției de Asistență Socială 

13. 31.01.2023 Hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare și 

funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte 

12. 31.01.2023 Hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare și 

funcționare ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște 



11. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte 

pentru anul şcolar 2023 – 2024 

10. 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 

2023 

9. 10.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în 

Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” 

8. 10.01.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 369/06.10.2022 privind aprobarea proiectului, a anexei privind 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată si a cheltuielilor legate de proiectul „Renovarea 

energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta C5 - valul Renovarii - Axa prioritara 

2 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 

7. 10.01.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 366/06.10.2022 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 Grigore Alexandrescu din Târgoviște, județul Dâmbovița” 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta  C5 - valul Renovării - Axa 

prioritara 2 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 

6. 10.01.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 365/06.10.2022 privind aprobarea proiectului, a anexei privind 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată si a cheltuielilor legate de proiectul „Renovarea 

energetică a Grădiniței cu program normal nr. 11 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 - valul Renovarii - Axa prioritara 

2 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 

5. 10.01.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 363/06.10.2022 privind aprobarea proiectului, a anexei privind 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de proiectul „Renovarea 

energetică a Liceului Voievodul Mircea din Târgoviște, județul Dâmbovița - Corpurile C1, C12, C16, 

C18” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta  C5 - valul Renovării - Axa 

prioritara 2 - Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 



4. 10.01.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 361/06.10.2022 privind aprobarea proiectului, a anexei privind 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de proiectul „Renovarea 

energetică a Liceului Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, județul Dâmbovița - Corp C4” 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta  C5 - valul Renovării - Axa 

prioritara 2– Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 

3. 04.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor 

prin aport voluntar în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, Târgoviște, Șoseaua Găești, T9, 

P39, județ Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște 

2. 04.01.2023 Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2022 

1. 04.01.2023 Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 298/11.10.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a 

devizului   general estimativ aferente obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei 

stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. 9 Mai, Str. Virgil Drăghiceanu, Aleea 

Grivița, Str. Gabriel Popescu, Str.   Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bulevardul Independenței și 

Bulevardul Libertății” 

 


