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  PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare  

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 26.11.2020 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a 

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

Stan, prin Dispoziţia nr. 3115 din data de 20.11.2020. 

Lucrările Consiliului Local al Municipiului Târgoviște au fost 

organizate și s-au desfășurat prin utilizarea mijloacelor electronice de 

comunicare, respectiv prin intermediul unei platforme on-line de 

videoconferință.  

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și 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, ședința de astăzi se desfășoară în conformitate cu 

prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște. 

La lucrările Comisiilor de specialitate desfășurate în data de 25 

noiembrie 2020, ora 15, au fost prezenți toți consilierii locali în funcție. 

Punctele de pe ordinea de zi au primit aviz favorabil, rezultatul fiind 

consemnat în procesul verbal al fiecărei comisii de specialitate. 

La începutul ședinței ordinare s-a făcut prezența nominală a 

consilierilor locali, constatându-se că sunt prezenţi 21 consilieri locali în 

funcție.  

D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, 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.  

Ședința de astăzi este condusă de dna. Agnes-Terezia Erich aleasă 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna noiembrie. 

Dl. Șăulean dorește lămuriri asupra modalității de transmitere a 

materialelor ce sunt discutate în ședințele consiliului local. Astfel, face 

precizarea că sunt foarte multe puncte pe ordinea de zi, iar unele materiale 

au fost primite pe e-mail în ziua anterioară ședinței și consideră că nu este 

suficient timp pentru a fi studiate în amănunt. În aceste condiții dorește să 

știe dacă materialele pot fi primite cu mai mult de 5 zile înainte de ședința 

de consiliu.  

Dl. Rădulescu precizează că acest termen este prevăzut de Codul 

Administrativ, iar numărul de proiecte ce urmează a fi dezbătute este în 

concordanță cu necesitățile perioadei respective. De asemenea 
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menționează că materialele nu pot fi puse la dispoziția consilierilor locali 

înaintea convocării consiliului local în ședința respectivă. 

Se supune votului procesul verbal din data de 23.11.2020. Se aprobă 

cu 21 voturi „pentru”. 

 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:  

• Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual  

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor 

cantitativi, de realizare si de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului 

”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei 

informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în 

școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”  Programul Operaţional 

Competitivitate 2014-2020 

• Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosinţă cu titlu 

gratuit în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD  S.A asupra unui teren 

în suprafață de 105 m2, situat în Municipiul Târgovişte, strada Soarelui 

• Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al 

reprezentantului Municipiului Târgoviște  în  Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA”   

• Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al 

reprezentantului Municipiului Târgoviște  în  Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Management Integrat al 

Deșeurilor în judeţul Dâmboviţa” 

  Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

  Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentările menționate. Se aprobă cu 

21 voturi „pentru” . 

Se trece la ordinea de zi. 

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 

  Dna. Iordache Marcela, directorul Direcției de Asistență Socială 

prezintă materialul. Au fost propusi pentru a face parte din această 

comisie următorii consilieri: Erich Agnes-Terezia, Boboacă-Mihăescu 

Doina-Nicoleta, Ștefan Loredana-Mariana și Bercu Adrian-Gheorghe. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 238. 

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 

  Dna. Ghergu Corina, angajat în cadrul Direcției Urbanism, prezintă 

materialul. Au fost propusi pentru a face parte din această comisie 

următorii consilieri: Sălișteanu Ioan-Corneliu și Ilie Virgiliu. Se supune 

votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 239. 
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3. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului municipiului 

Târgovişte în comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor 

  Dna. Ghergu Corina, angajat în cadrul Direcției Urbanism, prezintă 

materialul. Se propune ca dna. Viceprimar Ilie Monica Cezarina să fie 

desemnată ca membru în comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 240. 

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. 

 Dl. Oprescu Ciprian, directorul Direcției de Administrare a 

Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul. Au fost propusi pentru 

a face parte din această comisie următorii consilieri: Tudora Andrei-

Eduard, Gheorghe Ana-Maria¸ Istrate Gabriela, Cucui Ion, Bercu Adrian-

Gheorghe și Tică Dan Alexandru. Se supune votului proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 241. 

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 

 Dl. Oprescu Ciprian, directorul Direcției de Administrare a 

Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul. Au fost propusi pentru 

a face parte din această comisie următorii consilieri: Tudora Andrei-

Eduard, Gheorghe Ana-Maria¸ Istrate Gabriela, Cucui Ion, Bercu Adrian-

Gheorghe și Tică Dan Alexandru. Se supune votului proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 242. 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului 

Târgoviște în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății MUNICIPAL 

CONSTRUCT S.A.  

 Dna. Erich Agnes precizează că pentru acest punct al ordinii de zi a 

fost necesar votul secret, care s-a desfășurat conform procedurii 

prezentate consilierilor locali și prezintă rezultatul votului, așa cum a fost 

consemnat în procesul verbal întocmit de Comisia de verificare și 

numărare a voturilor: au votat un număr de 14 consilieri municipali (14 

voturi pentru), urmare a votului secret dna. Troneci Alina-Loredana fiind 

aleasă să reprezinte Municipiul Târgoviște în Adunarea Generală a 

Acţionarilor Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Se supune 

votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 243. 

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 

 Dna. Pușcașu Andreea, angajat în cadrul Biroului Resurse Umane, 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 244. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual 

 Dna. Stanca Silvia, Secretarul Municipiului Târgoviște, prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 245. 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020 

 Dna. Marin Silviana, directorul Direcției Economice, prezintă 

materialul.  

  Dl. Bozieru Cosmin dorește să știe când va fi prezentată consiliului 

local execuția bugetului la 9 luni. Dna. Marin precizează că a fost aprobat 

contul de execuție în data de 30.10.2020, de către vechiul consiliu local. 

Dl. Bozieru mai precizează că se plătesc dobânzi în cuantum de 37 

miliarde lei vechi/an și dorește să știe care este datoria publică anuală. Dl. 

Primar menționează că serviciul datoriei publice este de 4,6%. Domnul 

Bozieru menționează că nu este interesat de gradul de îndatorare, ci de 

cuantumul total al ratelor provenite din credite și solicită o informare 

scrisă cu toate creditele, dacă există restanțe la plata acestora, iar dacă 

există astfel de restanțe de la ce dată există și dacă se plătesc penalități 

rezultate din restanțe. De asemenea, dorește să fie prezentată noului 

consiliu și execuția bugetară.  

Dl. Rădulescu precizează că s-a luat act de solicitarea dlui. Bozieru și 

urmează să se formuleze un răspuns în termenul prevăzut de lege. 

Dl. Primar menționează că execuția bugetară se regăsește pe site-ul 

instituției.  

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 246. 

10.  Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi la plata 

impozitului anual pe clădiri și a taxei lunare pe clădiri. 

 Dl. Crintescu, șef Serviciu Impozite și Taxe Locale, prezintă materialul. 

 Dl. Primar dorește să știe dacă o reducere cu o cotă de 50% este 

suportabilă de către Primărie. Dl. Crintescu consideră că nu poate fi 

aplicată o astfel de reducere, deoarece ar însemna restituirea unor sume 

contribuabililor care au achitat integral până la această dată, suma 

ridicându-se la aproximativ 300.000 lei. Dl. Primar îi solicită doamnei 

director economic să îi comunice dacă la acest moment se poate restitui o 

suma de aproximativ 100.000 lei. Doamna director consideră că este 

posibil. Având în vedere discuțiile anterioare, dl. Primar propune o 

ridicare a cotei de reducere la 50%. Dl. Bercu amintește că în ședința 

comisiilor a avut aceeași propunere. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul menționat 

anterior. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

247. 

11. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii obiectivului de 

investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare) 
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modernizare și echipare Creșa Spiriduș” în „Construire Creșa Spiriduș, 

Târgovişte, strada George Cair” și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției 

 Dna. Iordache Marcela, directorul Direcției de Asistență Socială 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 248. 

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” 

 Dl. Stănescu Ciprian, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 249. 

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” 

 Dl. Stănescu Ciprian, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul.  

 Dl. Bozieru menționează că în Ordinul 1851/2013, în art.8 alin. (1) lit. 

a) se precizează că se finanțează și cheltuielile cu utilitățile obiectivului, 

iar la litera b) se precizează că se finanțează și cheltuielile pentru 

elaborarea Proiectului Tehnic. Având în vedere cele menționate anterior 

dorește să știe de ce trebuie să fie suportate din bugetul local anumite 

cheltuieli eligibile – identifică unele dintre aceste cheltuieli.  

 Dl. Stănescu precizează că aceste cheltuieli au fost făcute înainte de 

încheierea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. 

 Dl Bercu dorește să știe dacă nu pot fi decontate cheltuielile care sunt 

eligibile în proiect și au fost executate înainte de încheierea contractului 

de finanțare. Dl. Stănescu menționează că sunt eligibile doar cheltuielile 

făcute după încheierea contractului de finanțare. 

 Dl. Bozieru menționează că din discuțiile anterioare reiese că 

racordarea branșamentelor la rețele de gaze naturale și electricitate au fost 

efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare. Dl. Stănescu 

confirmă afirmația dlui. Bozieru. Dl. Bozieru dorește să știe dacă s-a 

intenționat ca investiția să se realizeze din bugetul local, ulterior 

semnându-se un contract pe PNDL. Dl. Stănescu precizează că a apărut o 

oprtunitate de finanțare și s-a profitat de această situație, depunându-se 

documentele pentru finanțare. Dl. Bozieru afirmă că proiectul a fost 

preluat de Direcția Managementul Proiectelor de la Direcția de Asistență 

Socială, pe baza unui proces verbal, iar Direcția de Asistență Socială îl 

depusese pentru PNDL. Dl. Rădulescu afirmă că Direcția de Asistență 

Socială nu putea depune acest proiect pentru PNDL. 
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 Dl. Cotinescu menționează că în H.C.L. nr. 266/28.07.2017 în bugetul 

local era o finanțare de 10.000 lei, iar în prezent se ajunge la 445.000 lei. 

De asemenea, dorește să știe dacă au existat devieri de rețele sau lucrări 

de acest gen, de ce nu au fost prevăzute de la început și solicită ca 

directorii direcțiilor din cadrul primăriei să răspundă întrebărilor adresate 

de consilierii locali. Dl. Primar menționează că niciun buget nu poate 

suporta valoarea totală a proiectelor din faza documentațiilor. De 

asemenea, îi solicită dlui. Stănescu să răspundă la întrebările primite. Dl. 

Stănescu menționează că în cazul lucrărilor referitoare la racordarea la 

rețeaua de electricitate se face o estimare a cheltuielilor, dar valoarea 

lucrărilor este comunicată de reprezentanții societății Electrica prin 

documentele pe care le eliberează. 

 Dl. Bozieru amintește că a adresat o întrebare la care nu a primit 

răspuns, cea referitoare la cheltuielile eligibile, care sunt suportate din 

bugetul local. Dl. Stănescu amintește că acest proiect a fost depus initial 

pe POR, cheltuielile amintite au fost efectuate la acel moment, ulterior 

fiind preluate și prinse în devizul general ca fiind cheltuieli destinate 

obiectivului de investiții. Dl. Bozieru solicită să îi fie pus la dispoziție 

procesul verbal care să cuprindă ceea ce a fost preluat de la Direcția de 

Asistență Socială, pentru a vedea dacă au fost preluate și aceste cheltuieli.  

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 250. 

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” 

Dl. Stănescu Ciprian, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul.  

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 251. 

15. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

15.1  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire spălătorie automatizată”, str. Calea București, nr. 162 - 164, 

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Societatea CREON 

IMPEX S.R.L pentru Societatea TURBOCON AUTO S.R.L. 

 Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 252. 

15.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire Spălătorie Auto Self Service”, Șoseaua Găești, nr. 15, 

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Societatea 

STARBET COM S.R.L. 

Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 253. 
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15.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire Spălătorie auto cu fise, spațiu servicii și comerț și împrejmuire 

teren”, Calea București, nr. 158A, Municipiul Târgoviște, Judeţul 

Dâmboviţa, beneficiar Bolbose Adrian  

Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 254. 

15.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Desființare construcție C3. Extindere locuință pe orizontală și verticală”, 

str. Pârvan Popescu, nr. 41, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, 

beneficiari: Caracaș Florin-Emil-Cătălin și Caracaș-Domnescu de Rivera 

Elena  

 Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 255. 

15.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință S+P+1 cu spațiu comercial la parter și împrejmuire 

teren”, Calea Câmpulung, nr. 1, Municipiul Târgoviște, Judeţul 

Dâmboviţa, beneficiari: Șerban Constantin și Șerban Elena  

 Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 256. 

15.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință Sp+P+M”, Str. Col. Stan Zătreanu, nr. 17, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari: Marinescu Adrian și 

Marinescu Sofia-Gabriela  

Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 257. 

15.7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal    

„Construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren”, str. 

Apusului, nr. 2, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar 

Stoican Maria Emilia 

 Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 258. 

15.8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren”, str. 

Apusului, nr. 2A, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar 

Pașcu Florica 

Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 259. 

16. Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a 

Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții 
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„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea 

și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13 din Târgoviște, Județul 

Dâmbovița” 

 Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 260. 

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” 

 Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 261. 

18. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei 

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

Florescu nr. 8 

 Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 262. 

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 

  Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 263. 

20. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unui 

mijloc fix aflat în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște 

   Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul.  

  Dl. Cotinescu menționează că din vechea linie de troleibuze mai există 

stațiile de transformare și o mică parte din cablaje și dorește să știe de ce 

nu se păstrează linia de troleibuz pentru a fi modernizată. Dl. Primar 

menționează că pentru linia de troleibuz nu mai există nici măcar sursa de 

energie, pentru că erau alimentate de la Combinatul de Oțeluri Speciale și 

nu de la rețeaua publică.  

  Dl. Cotinescu dorește să știe dacă a fost făcut un calcul legat de 

pierderile suferite ca urmare a dispariției conductorilor care existau pe 

stâlpi. Dl. Rădulescu precizează că rețeaua care a stat la baza transportului 

în Municipiul Târgoviște avea o putere atipică, mașinile care au avut 

motoare electrice pe vremea existenței IJTL-ului fiind casate pentru că 

niciun alt operator de transport pe cablu nu le-a putut utiliza. Cu privire la 

conductori, dl. Rădulescu precizează că tot ce a fost dezafectat a fost 

valorificat conform prevederilor legale, prin licitație publică. Dl. Pîrvan 

menționează că toate cablurile care lipsesc au fost demontate și depozitate 

la sediul Societății Servicii Publice Municipale. 
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  Dl. Sălișteanu susține punctul de vedere al dlui. Cotinescu, în sensul 

că troleibuzul reprezintă un mijloc de transport care nu poluează, însă au 

fost făcute studii la nivel european și doar orașele mari dispun de rețele de 

troleibuz și tramvai, deoarece transportul energiei pe astfel de rețele este 

supus unor pierderi foarte mari, ceea ce presupune costuri ridicate. Dl. 

Cons. Sățișteanu consideră că pentru orașele mici nu este oportună o 

astfel de investiție în linii de troleibuz sau de tramvai, iar acolo unde 

există tramvaie, infrastructura exista și este dificilă desființarea acesteia. 

În plus pentru transportul din Municipiul Târgoviște vor fi utilizate noile 

autobuze și amintește că directivele europene impun dispariția cablurilor 

aeriene. 

  Dl. Cotinescu precizează că autobuzele hibrid au acumulatori care au 

o durată de viață mică și există posibilitatea ca în câțiva ani să existe o 

întragă flotă de autobuze la care să trebuiască schimbați acumulatorii, pe 

când troleibuzele nu au această problemă, ele alimentându-se direct. De 

asemenea menționează că troleibuzele sunt mult mai ieftine, jumătate din 

prețul unui autobuz hibrid și consideră că rețeaua de troleibuz poate fi 

îmbunătățită pe fonduri europene, iar autobuzele hibrid să fie utilizate pe 

zona periurbană.  

  Dl. Rădulescu menționează că programul care a fost accesat pentru 

achiziționarea acestor autobuze este destinat doar municipiilor reședință 

de județ. 

  Dl. Primar îi solicită dlui. Pîrvan să precizeze de când nu mai este 

funcțională rețeaua de troleibuz. Dl. Pîrvan menționează ca aceasta nu 

mai este funcțională din anul 2000. Dl. Primar menționează că nu există 

fonduri europene care să poată fi accesate pentru refacerea rețelei de 

troleibuz. 

  Dl. Cucui precizează că, potrivit directivelor europene, troleibuzele 

sunt recomandate în aglomerări urbane de peste 150.000 de locuitori. 

  Dl. Rădulescu menționează că rețeaua de troleibuze avea două trasee, 

ambele ducând la Oțelărie și fiind create pentru a fi utilizate de muncitorii 

care lucrau la Combinatul de Oțeluri Speciale. În celelalte zone nu au 

putut fi montate astfel de rețele deoarece străzile sunt înguste și existau 

construcții vechi sau monumente istorice. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” și 9 abțineri: Bercu Adrian, Bozieru Cosmin, Calomfirescu 

Marius, Cotinescu Aurelian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan, Șăulean David, 

Ștefan Loredana și Tică Dan, proiectul devenind HCL nr. 264. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște  

  Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 265. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte 
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  Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 266. 

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 

  Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 267. 

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 

  Dl. Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

268. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL 

către actualii chiriaşi 

  Dl. Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul. Dl. Șăulean precizează că a solicitat 

angajaților Compartimentului Fond Locativ informații legate de criteriile 

care permit cumpărarea de apartamente ANL sau din fondul locativ de 

stat, deoarece consideră că anumite persoane din anexele proiectelor de 

hotărâre de la punctele 25 și 26 nu ar trebui să beneficieze de aceste 

apartamente. 

  Dl. Primar îi comunică dlui. Șăulean că pentru repartizarea locuințelor 

A.N.L. există anumite criterii în baza cărora se repartizează și o comisie 

care analizează dosarele celor care pot beneficia de aceste apartamente. 

  În ceea ce privește apartamentele din fondul locativ de stat, dl. 

Rădulescu menționează că aceste apartamente nu pot fi vândute decât 

chiriașilor.  

  Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, un vot împotrivă – Șăulean David și o abținere – Bozieru 

Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 269. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din 

fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi  

  Dl. Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, un vot împotrivă – Șăulean 

David și o abținere – Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 270. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual  

 Dna. Stanca, Secretarul Municipiului Târgoviște, prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 271. 
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28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor 

cantitativi, de realizare si de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului 

”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei 

informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în 

școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”  Programul Operaţional 

Competitivitate 2014-2020 

 Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. Dl. Șăulean dorește să știe ce reprezintă 

cele 147.600 de bucăți de sistem management dispozitiv, menționate în 

documentație. Dl. Stănescu precizează că reprezintă, conform Ghidului de 

finanțare, sisteme de instalare/dezinstalare aplicații, restricționarea 

accesului la anumite aplicații, configurarea aplicațiilor instalate, 

localizarea dispozitivelor, blocarea acestora în cazul unor evenimente 

neprevăzute, deci sunt servicii de optimizare a acestor echipamente, 

servicii care sunt eligibile. 

 Dl. Primar menționează că obiectele acestor proiecte au fost discutate 

cu unitățile de învățământ, iar solicitările sunt făcute pe baza unor fișe 

transmise de acestea. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 272. 

29. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosinţă cu titlu 

gratuit în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD  S.A asupra unui teren 

în suprafață de 105 m2, situat în Municipiul Târgovişte, strada Soarelui 

  Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 273. 

30. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al 

reprezentantului Municipiului Târgoviște  în  Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA”   

 Dna. Stanca, Secretarul General al Municipiului Târgoviște, prezintă 

materialul întocmit de Biroul Contencios-Juridic, potrivit căruia, în 

aplicarea dispozitiilor art. 132 din Codul administrativ prin Dispoziția nr. 

3017/12.11.2020 emisă de  Primarul municipiului Târgoviște, calitatea de 

reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița” a fost 

delegată domnului viceprimar Cătălin Rădulescu. Precizează faptul că 

atributul acordării mandatului special aparține consiliului, drept care, se 

înaintează spre analiză proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului 

special al domnului Cătălin Rădulescu, viceprimar al Municipiului 

Târgoviște, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte în 

Adunarea  Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa 

Dâmbovița”.                                                  

 Dl. Bozieru solicită ca dl. Primar să reprezinte Municipiul Târgoviște 

în cele două asociații și nu dl. viceprimar. Dl. Primar menționează ca are 
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dreptul de a-și delega atribuțiile și competențele așa cum consideră că 

este necesar pentru binele cetățenilor. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi 

„pentru”, două voturi împotrivă – Bozieru Cosmin, Mărgărit Dan și 7 

abțineri:  Bercu Adrian, Calomfirescu Marius, Cotinescu Aurelian, Ilie 

Virgiliu, Șăulean David, Ștefan Loredana și Tică Dan, proiectul devenind 

HCL nr. 274. 

31. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al 

reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „Management Integrat al 

Deșeurilor în judeţul Dâmboviţa” 

Dna. Stanca, Secretarul General al Municipiului Târgoviște, prezintă 

materialul întocmit de Biroul Contencios-Juridic, potrivit căruia, în  

aplicarea dispozițiilor art. 132 din Codul administrativ prin Dispoziția nr. 

3016/12.11.2020 emisă de Primarul municipiului Târgoviște, calitatea de 

reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „Management integrat al Deșeurilor în 

judeţul Dâmboviţa” a fost delegată domnului viceprimar Cătălin 

Rădulescu. 

 Precizează faptul că atributul acordării mandatului special aparține 

consiliului, drept care, se înaintează spre analiză proiectul de hotărâre 

privind stabilirea mandatului special al domnului Cătălin Rădulescu, 

viceprimar al Municipiului Târgoviște, în calitate de reprezentant al 

Municipiului Târgovişte  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în județul 

Dâmbovița”.                                                      

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi 

„pentru”, două voturi împotrivă – Bozieru Cosmin, Mărgărit Dan și 7 

abțineri:  Bercu Adrian, Calomfirescu Marius, Cotinescu Aurelian, Ilie 

Virgiliu, Șăulean David, Ștefan Loredana și Tică Dan, proiectul devenind 

HCL nr. 275.     

       Se propune ca președinte pentru ședințele lunii decembrie să fie dna. 

Ilie Monica. Se supune la vot. Se aprobă cu 21 voturi pentru. 

         Cu acestea, ședința se declară închisă. 

    
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL GENERAL  

                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                 

prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                 jr. Silvia-Elena Stanca 
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