
1 
 

          PROCES VERBAL 

                                   încheiat în urma şedinţei ordinare 

         a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                 din data de 24.11.2021 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, 

prin Dispoziţia nr. 3279 din data de 18.11.2021. 

La începutul ședinței ordinare s-a făcut prezența nominală a consilierilor 

locali, constatându-se că sunt prezenţi 18 consilieri locali, din totalul de 21 de 

consilieri locali în funcție, absenți fiind: Bozieru Cosmin-Petruț, Economu 

Dorin-Adrian și Tudora Andrei-Eduard. 

 Dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului 

Târgovişte, declară: Se constată că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru 

ca ședința să fie statutară conform legii, drept care ședinţa este legal constituită 

şi îşi poate desfăşura lucrările în conformitate cu prevederile Codului 

Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.  

Ședinţa de astăzi este condusă de dl. Cătălin Rădulescu, ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna noiembrie 2021. 

Se supune la vot procesul verbal din data de 03.11.2021. Se aprobă cu 16 

voturi „pentru” și 2 abțineri: Bugyi Alexandru și Ștefan Loredana.  

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

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

Salubritate 

 Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 330. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaților la societatea 

Municipal Security S.R.L. 

Dl. Șăulean precizează faptul că în proiectul de hotărâre se propune 

majorarea salariului pe oră cu un procent de 20%, ca urmare a majorării 

salariului minim. Formula aplicată este cea a permutării procentului de la 

majorarea procentului brut la procentul pe tarif. În concluzie, se calculează 

majorarea salariului minim brut și apoi procentul rezultat este aplicat la tariful 

pe oră. De asemenea, dl. consilier consideră că procentul aplicat la majorarea 

salariului brut nu este corect aplicat și la majorarea tarifului pe oră, deci nu este 

o formulă de calcul corectă și că trebuie să se țină cont și de orele prestate de 

un agent. 

Dl. Păunescu, directorul Societății Municipal Security S.R.L. precizează 

că la baza tarifului stabilit când s-a înființat societatea au fost luați în calcul mai 

mulți factori: numărul de agenți, orele prestate, contractele existente și 
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cheltuielile aferente funcționării. De asemenea, mai precizează că 98% din 

cheltuieli sunt cheltuieli salariale, diferența reprezentând cheltuieli de 

funcționare. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și 

un vot împotrivă – Șăulean David, proiectul devenind HCL nr. 331. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Târgoviște pe anul 2021  

       Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 332. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2022 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 333. 

5. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

locuințe colective D+P+5 cu spații comerciale la parter”, Municipiul 

Târgovişte, str. prof. Cornel Popa, nr. 99, judeţ Dâmboviţa, beneficiari Sitaru 

Marian Ion, Sitaru Mihaela Anca și societatea ACVILA PREST S.R.L. 

Dl. Mărgărit amintește că a solicitat studiul de trafic pentru zona pentru 

care este P.U.Z.-ul, dar nu a intrat în posesia lui și mai precizează că a solicitat 

această documentație pentru anumite clarificări și nu pentru a se opune dreptului 

de a construi al celor care au solicitat documentația PUZ. Dna. Soare precizează 

că îi va transmite domnului consilier documentația solicitată. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și 2 abțineri: Răducanu 

Tudorică și Ștefan Loredana, proiectul devenind HCL nr. 334. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

hale de producție elemente beton armat”, Municipiul Târgovişte, str. 

Constructorilor, nr. 34D, judeţ Dâmboviţa, beneficiar CGC GENERAL 

IMOBILIARE S.R.L. 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 335. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Sistematizare zona centrală cu realizare racord circular între Bdul. I.C. 

Brătianu, str. Lt. Stancu Ion cu deschidere la str. Arsenalului și înființare parcare 

auto cu investiții conexe”, Municipiul Târgovişte, zona UPET, judeţ 

Dâmboviţa, beneficiar Municipiul Târgoviște 
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Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

„pentru” și 2 abțineri: Mărgărit Dan-Iulian și Șăulean David, proiectul 

devenind HCL nr. 336. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

ansamblu rezidențial P+6”, Municipiul Târgovişte, Tarla 7, Parcelele 510, 511, 

512, 513, 514, 515 și 516, judeţ Dâmboviţa, beneficiar societatea LAMIGEO 

DEVELOPMENT S.R.L 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 337. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

locuință tip duplex D+P+M și împrejmuire teren”, Municipiul Târgovişte, 

Aleea Coconilor nr. 2, judeţ Dâmboviţa, beneficiari Piciorang Florin Liviu și 

Piciorang Mariana 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 338. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere 

hală de producție și construire anexe (grupuri sanitare și cabină poartă)”, 

Municipiul Târgovişte, str. Intrarea Teiș nr. 1D, judeţ Dâmboviţa, beneficiar 

societatea EUROMOB PROD S.R.L 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

„pentru” și o abținere – Erich Agnes-Terezia, proiectul devenind HCL nr. 

339. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

sediu birouri P+1”, Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomitei, nr. 148, judeţ 

Dâmboviţa, beneficiar societatea PROELRO EG S.R.L. 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 340. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

locuință P+1 cu garaj înglobat și împrejmuire teren”, Municipiul Târgovişte, 

Tarla 7, Parcela 7/486, judeţ Dâmboviţa, beneficiari Petre Iosif și Petre 

Emanuela 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 
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specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 341. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 105/28.02.2019 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 

„Amenajare Centru Social Integrat pentru Persoane Vârstnice şi Cantină de 

Ajutor Social 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 342. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 25/30.01.2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi 

echipare Creşa nr. 16” 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 343. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 269/28.07.2017 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, Reabilitare (Consolidare, 

Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16” 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 344. 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 428/31.10.2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizare bază 

sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, judetul 

Dâmboviţa” 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 345. 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 441/06.11.2018 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. GARĂ” 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 346. 
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11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 219/30.05.2019 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, 

Judeţul Dâmboviţa” 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi 

„pentru” și 3 abțineri: Calomfirescu Marius, Erich Agnes-Terezia și Ștefan 

Loredana, proiectul devenind HCL nr. 347. 

12. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investitii 

,,C.N.I’’ S.A. a amplasamentului situat în Municipiul Târgoviște, str. Silviu 

Stănculescu, DJ 711, punct Sagricom și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiții „Proiect tip - Construire creșă mică” 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 328. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de 

investiții „Modernizare și reabilitare Cinematograf Independența” Municipiul 

Târgoviște, Județul Dâmbovița și includerea acestuia în evidența patrimonială 

a Municipiului Târgoviște 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 329. 

14. Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a 

Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții „Eficientizarea energetică 

prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, 

Județ Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15” 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 348. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Târgoviște 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 349. 

16. Proiect de hotărâre privind includerea in domeniul public al Municipiului 

Târgoviște a investiţiilor CL 1 ,,Lucrări la sursele de apă ale Municipiului 
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Târgovişte” şi CL 3 ,,Reabilitarea și extinderea reţelelor de apă şi canalizare 

Târgovişte”  

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 350. 

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuințelor pentru tineri, 

construite prin „Programul de construire de locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii” realizat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul 

Târgovişte 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 351. 

Se propune ca președinte pentru ședințele lunii decembrie să fie dl. Bugyi 

Alexandru. Se supune la vot propunerea. Se aprobă cu 14 de voturi „pentru” și 

4 abțineri: Calomfirescu Marius, Mărgărit Dan-Iulian, Răducanu Tudorică și 

Ștefan Loredana. 

  Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

                                                   

            

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL GENERAL  

                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                                                                      

jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Întocmit, 

                                     cons. Mariana Ungureanu 


