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             PROCES VERBAL 

                                      încheiat în urma şedinţei ordinare 

          a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                   din data de 27.01.2022 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a 

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

Stan, prin Dispoziţia nr. 114 din data de 21.01.2022. 

La începutul ședinței ordinare s-a făcut prezența nominală a 

consilierilor locali, constatându-se că sunt prezenţi 20 consilieri locali: 

Tudorică Răducanu, Ion Cucui, Agnes-Terezia Erich, Doina-Nicoleta 

Boboacă-Mihăescu, Constantin Cozma, Ana-Maria Gheorghe, Ioan-

Corneliu Sălișteanu, Cătălin Rădulescu, Andrei-Eduard Tudora, Monica-

Cezarina Ilie, Gabriela Istrate, Alexandru Bugyi, Ilie Aurelian Cotinescu, 

Virgiliu Ilie, Dorin-Adrian Economu, Loredana-Mariana Ștefan, Iulian 

Mărgărit, Marius Calomfirescu, Cosmin-Petruț Bozieru și David Șăulean 

(dl. Dan-Alexandru Tică sosind în sală începând cu punctul 8.3), din totalul 

de 21 de consilieri locali. 

 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. Andrei-Eduard Tudora, ales 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna ianuarie 2022. 

Se supune la vot procesul verbal încheiat în urma ședinței extraordinare 

din data de 18.01.2022. Se aprobă cu 20 de voturi „pentru” (unanimitate).  

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 20 de voturi „pentru” 

(unanimitate). 

Se trece la ordinea de zi. 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 

2022 privind serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială 

  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 20 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 7. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de 

funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului 

Municipal „Tony Bulandra” 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 20 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 8. 
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3. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 366/16.12.2021 

privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului 

taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare 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 20 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 9. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 35/14.02.2020 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de 

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

,,Modernizare şi reabilitare strada Neagoe Basarab din Municipiul 

Târgovişte” 

Dl. Șăulean face precizarea că a solicitat unele informații suplimentare 

din partea Direcției Managementul Proiectelor dar până la momentul 

ședinței nu a primit documentele solicitate. Dl. Primar îi solicită dlui. 

Stănescu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, să transmită dlui. 

Șăulean documentele în format electronic.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”: Tudorică Răducanu, Ion Cucui, Agnes-Terezia Erich, Doina-

Nicoleta Boboacă-Mihăescu, Constantin Cozma, Ana-Maria Gheorghe, 

Ioan-Corneliu Sălișteanu, Cătălin Rădulescu, Andrei-Eduard Tudora, 

Monica-Cezarina Ilie, Gabriela Istrate, Alexandru Bugyi, Ilie Aurelian 

Cotinescu, Virgiliu Ilie, Dorin-Adrian Economu, Loredana-Mariana Ștefan, 

Marius Calomfirescu, Dan-Iulian Mărgărit, Cosmin-Petruț Bozieru și o 

abținere: David Șăulean, proiectul devenind HCL nr. 10. 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Liceului 

Tehnologic Constantin Brâncoveanu și Liceului Teoretic „Ion Heliade 

Rădulescu” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea 

proiectului „EduTin-Educație nonformală pentru tineri” 

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 19 voturi 

„pentru”: Tudorică Răducanu, Ion Cucui, Agnes-Terezia Erich, Doina-

Nicoleta Boboacă-Mihăescu, Ana-Maria Gheorghe, Ioan-Corneliu 

Sălișteanu, Cătălin Rădulescu, Andrei-Eduard Tudora, Monica-Cezarina 

Ilie, Gabriela Istrate, Alexandru Bugyi, Ilie Aurelian Cotinescu, Virgiliu 

Ilie, Dorin-Adrian Economu, Loredana-Mariana Ștefan, Marius 

Calomfirescu, Dan-Iulian Mărgărit, Cosmin-Petruț Bozieru și David 

Șăulean. Dl. Constantin Cozma nu participă la dezbateri și vot, fiind 

reprezentantul Primarului în Consiliul de Administrație al Liceului 

Constantin Brâncoveanu, proiectul devenind HCL nr. 11. 
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6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 50/13.02.2017 

privind cofinanţarea obiectivului de investiţii: „Consolidarea și 

reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra 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 20 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 12. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 51/13.02.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony 

Bulandra 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 20 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 13. 

8. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

8.1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Extindere spațiu comercial cu construcție P+2(showroom mobilă și 

spații birouri)”, Municipiul Târgovişte, str. Aleea Sinaia, nr. 38 A, 

judeţ Dâmboviţa, beneficiar societatea TILLIS DESIGN 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 20 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 14. 

8.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire spațiu comercial P+1”, Municipiul Târgovişte, str. Tudor 

Vladimirescu, nr. 47, judeţ Dâmboviţa, beneficiar Bucă Gheorghe 

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 20 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 15. 

 În sală sosește dl. Dan -Alexandru Tică, fiind prezenți 21 de consilieri. 

8.3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință S+P+1, pergolă lemn și împrejmuire teren”, 

Municipiul Târgovişte, str. Ienăchiță Văcărescu, nr. 23, judeţ 

Dâmboviţa, beneficiari Gheorghe Constantin și Gheorghe Adelina 

Gheorghița 

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 21 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 16. 

8.4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Reabilitare, extindere pe orizontală și mansardare locuință C1 parter 
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existentă (regim de înălțime rezultat P+M)”, Municipiul Târgovişte, 

str. Magrini, nr. 49, judeţ Dâmboviţa, beneficiar Ionescu Vasile-Cătălin 

    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 21 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 17. 

8.5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Reabilitare, consolidare și extindere locuință S+P+M, construire 

garaj, chioșc și împrejmuire teren)”, Municipiul Târgovişte, str. Matei 

Basarab, nr. 18, judeţ Dâmboviţa, beneficiari Puică Bogdan și Puică-

Abramescu Cristina 

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 21 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 18. 

8.6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință P+M(1), anexă gospodărească și împrejmuire 

teren”, Municipiul Târgovişte, str. Cronicarilor, nr. 13-15, judeţ 

Dâmboviţa, beneficiari Ene Florin și Ene Viorica Cornelia 

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 21 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 19. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare 

dintre Municipiul Târgovişte şi Judeţul Dâmboviţa, în vederea 

participării la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară, 

Romexpo, 24 – 27 februarie 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 21 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 20. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, a modalității de 

valorificare și a prețului de vânzare al masei lemnoase ce urmează a se 

recolta și valorifica în anul 2022 din fondul forestier proprietate 

publică 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 21 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 21. 

11. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare 

în favoarea Direcției de Salubritate asupra unor bunuri situate în 

strada Calea Domnească, nr. 171A 
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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 21 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 22. 

12. 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 20 de 

voturi „pentru”: Tudorică Răducanu, Ion Cucui, Agnes-Terezia Erich, 

Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu, Constantin Cozma, Ana-Maria 

Gheorghe, Ioan-Corneliu Sălișteanu, Cătălin Rădulescu, Andrei-Eduard 

Tudora, Monica-Cezarina Ilie, Gabriela Istrate, Alexandru Bugyi, Ilie 

Aurelian Cotinescu, Dan-Alexandru Tică, Virgiliu Ilie, Dorin-Adrian 

Economu, Loredana-Mariana Ștefan, Marius Calomfirescu, Dan-Iulian 

Mărgărit, Cosmin-Petruț Bozieru și un vot împotrivă David Șăulean, 

proiectul devenind HCL nr. 23. 

13. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie 

asupra terenului în suprafață de 522 m
2, 

situat în Municipiul 

Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 6 

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 21 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 24. 

14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o 

perioadă de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 11 m
2
, situat în incinta 

Cinematografului Independența, Municipiul Târgovişte 

  Dl. Secretar face precizarea că proiectul de hotărâre a fost modificat 

conform amendamentului propus de comisia de specialitate și anume 

„Prețul de început al licitației este de 50 lei/mp/lună”. 

  Dl. Primar propune să fie completat contractul de închiriere, caietul de 

sarcini în sensul existenței obligației locatarului de a asigura prezența 

vânzătorului în incinta locației pe toată durata unui film, să asigure 

prestarea serviciului până la finalul acestuia. 

Se propun reprezentanții consiliului local în comisia de licitație: 

Alexandru Bugyi, Constantin Cozma și Dan Alexandru Tică. Se propune 

votul deschis. Se supune la vot propunerea. Se aprobă cu 21 de voturi 

„pentru” (unanimitate). 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele 

susmenționate. Se aprobă cu 21 de voturi „pentru” (unanimitate), proiectul 

devenind HCL nr. 25. 
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15. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără 

licitaţie publică, a unui spaţiu în suprafaţă de 30 mp, cu destinaţia 

sediu partid, situat în municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, bl. 44, parter 

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 19 voturi 

„pentru”: Tudorică Răducanu, Ion Cucui, Agnes-Terezia Erich, Doina-

Nicoleta Boboacă-Mihăescu, Constantin Cozma, Ana-Maria Gheorghe, 

Ioan-Corneliu Sălișteanu, Cătălin Rădulescu, Andrei-Eduard Tudora, 

Monica-Cezarina Ilie, Gabriela Istrate, Alexandru Bugyi, Ilie Aurelian 

Cotinescu, Dan-Alexandru Tică, Virgiliu Ilie, Dorin-Adrian Economu, 

Loredana-Mariana Ștefan, Cosmin-Petruț Bozieru, David Șăulean și două 

abțineri: Dan Iulian Mărgărit și Marius Calomfirescu, proiectul devenind 

HCL nr. 26. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL 

către actualii chiriaşi 

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 21 de 

voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 27. 

17. Informare privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav, desfăşurată în semestrul al II-lea al anului 2021 

Se ia act. 

Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna 

februarie să fie dl. Cătălin Rădulescu. Se supune la vot propunerea. Se 

aprobă cu 21 de voturi „pentru” (unanimitate). 

  Președintele de ședință declară ședința închisă.           

 

                                       

            

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL GENERAL              

                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                                                                                                         

Andrei-Eduard Tudora                             jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

 

                       Întocmit, 

                                              cons. Diana Ion 


