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PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare  

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 27.05.2021 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 1217 din data de 21.05.2021. 

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

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și HG nr. 531/2021 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 

mai 2021, 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 începutul ședinței ordinare s-a făcut prezența nominală a consilierilor locali, 

constatându-se că sunt prezenţi 19 consilieri locali, din totalul de 21 de consilieri 

locali în funcție, absenți fiind Constantin Cozma și Cosmin Bozieru. 

 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 dna. Gabriela Istrate, aleasă președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna mai 2021. 

Se supune la vot procesul verbal din data de 28.04.2021. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”.  

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu trei puncte și anume: 24. Proiect de 

hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaților la societatea 

MUNICIPAL SECURITY S.R.L., 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

situaţiilor financiare pentru anul 2020 ale societății SERVICII PUBLICE 

MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. 26. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății SERVICII PUBLICE 

MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. pentru anul 2021  

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

19 voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local Municipal Târgoviște în Comisia Locală de Ordine Publică la nivelul 

municipiului Târgovişte 

   Se fac propunerile pentru reprezentanții Consiliului Local Municipal 

Târgoviște în Comisia Locală de Ordine Publică la nivelul municipiului 
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Târgovişte: Agnes Terezia Erich, Ioan Corneliu Sălișteanu și Virgiliu Ilie. Se 

propune votul deschis. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”.  

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”, proiectul 

devenind HCL nr.  146 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2020 

al Bugetului de Venituri și Cheltuieli 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 147 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 165/28.03.2019 

referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unor 

împrumuturi în vederea finanțării cheltuielilor neeligibile ce revin 

Municipiului Târgoviște în cadrul unor proiecte cu finanţare nerambursabilă 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 148 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/30.04.2020 

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. 5042/2019 

încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, 

pentru realizarea proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și 

consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.1” – 

cod proiect 120446 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 149 

5. Proiect de 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 Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru 

realizarea proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și 

consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2” – 

cod proiect 121563 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 150 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de 

contractare a unei finanțări rambursabile în vederea finanțării unor investiții 

ale Municipiului Târgoviște, aflate în derulare 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 151 

7.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a 

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

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 152 

8.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 153 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al  societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pentru 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 154 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al  

Consiliului de administrație al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte 

pentru perioada 2021-2025 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 155 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgoviște în Adunarea 

Generală a Asociaților a Asociației Fotbal Club Chindia 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  voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 145 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice 
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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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 156 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie “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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 157 

14.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Desființare construcții existente C2 - C6 și construire locuință P+1”, Aleea 

Mănăstirea Dealu nr. 4, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, 

beneficiari: Zaharia Petre și Zaharia Aurelia 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 158 

14.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Modernizare și extindere clădire 81.123 – C1 – atelier rășini, destinație CIE 

și demolare clădire 81.123 – C3 – atelier firnis (C46), destinație CIE”, Șoseaua 

Găești, nr. 8, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar: 

Societatea SWARCO VICAS 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 159 

14.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Modernizare/reabilitare A47 stații de cale ferată din România – Lot SRCF 

București – Stația CF Târgoviște - SUD”, Bdul. Regele Carol I, nr. 1, 

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar: Compania Națională 

de Căi Ferate ”CFR” SA - Sucursala Regională Căi Ferate București 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 160 

14.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmbovița, în perioada 2014 -2020 - reabilitarea și extinderea rețelelor de 

alimentare cu apă și canalizare în Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița și Glodeni”,  
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Târgoviște, Răzvad, Gura Ocniței, Ocnița, Glodeni, Brănești, Ulmi, beneficiar: 

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 161 

14.5  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmbovița, în perioada 2014 -2020 - reabilitarea și extinderea rețelelor de 

alimentare cu apă și canalizare în Târgoviște, Aninoasa, Ulmi, Șotânga”, 

Târgoviște, Aninoasa, Ulmi, Sotânga beneficiar: Compania de Apă Târgoviște 

Dâmbovița S.A. 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 162 

14. 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dâmbovița, în perioada 2014-2020 – surse de apă, rezervoare, stații de 

clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, 

Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, Pierșinari” Târgoviște, 

Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătărani, Văcărești, 

Pierșinari, beneficiar: Societatea Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 163 

15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniului public al 

Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții „Construire teren de 

fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament în Municipiul 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 164 

16. 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 165 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului privat 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. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 166 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului cadru de 

combatere a  vectorilor și dăunătorilor din Municipiul Târgoviște, pentru 

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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 167 

19.1 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a 

terenului în suprafaţă de 5 m2 situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 168 

19.2 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a 

terenului în suprafaţă de 6 m2 situat în Municipiul Târgovişte, Parcul 

Chindia, spre Lacul Chindia 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 169 

19.3 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a 

terenului în suprafaţă de 6 m2 situat în Municipiul Târgovişte, Parcul 

Chindia, spre Grădina Zoologică 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 170 

19. 4 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a 

terenului în suprafaţă de 8 m2 situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 171 

19.5 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a 

terenului în suprafaţă de 10 m2 situat în Municipiul Târgovişte, Parcul 

Chindia 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 172 

19.6  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a 

spațiului în suprafaţă de 13 m2 situat în Municipiul Târgovişte, Piața Bărăției  
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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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 173 

19.7 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 33 m2, situat în strada 

Constantin Brâncoveanu, cvartal 85, parcela 1, 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 174 

19.8 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o 

perioadă de 5 ani a unui teren în suprafață de 29 m2, situat în strada Calea 

Câmpulung, cvartal 99, parcela 20, 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 175 

19.9 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 34 m2, situat în strada Profesor 

Alexandru Vasilescu, zona blocului 24, cvartal 22/94, parcela 87, 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 176 

19.10 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 76 m2, situat în Bulevardul 

Independenței, zona Baia Comunală, cvartal 23/94, parcela 98, 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 177 

19.11Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 16 m2, situat în Bulevardul 

Unirii, zona blocului 81, cvartal 105, parcela 40,43, 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 178 

19.12 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 37 m2, situat în Bulevardul 

Unirii, zona blocului 69 – 71, cvartal 104, parcela 73, 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 179 

19.13 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 38 m2, situat în strada Udriște 

Năsturel, cvartal 42, parcela 36, 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 180 

19.14 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o 

perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni,  a unui teren 

în suprafață de 50 m2, situat în strada Gării, nr. 5, cvartal 97, parcela 52, 

Municipiul Târgovişte 

Dl. cons. Tudorică Răducanu anunță că nu participă la dezbaterile și votul 

aferente acestui punct. 

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. 181 

19.15 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 17 m2, situat în Piața Vlad 

Țepeș, strada Cpt. Stănică Ilie, nr. 2, 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 182 

19.16 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 20,16 m2, situat în Piața Vlad 

Țepeș, strada Cpt. Stănică Ilie, nr. 2, 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 183 

19.17 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafaţă de 50,25 m2 situat în Piața Vlad 

Țepeș, strada Cpt. Stănică Ilie, nr. 2, Municipiul 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 184 
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19.18 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafaţă de 22 m2 situat în Piața Bărăției, 

strada Calea Domnească, nr. 172 A, Municipiul 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 185 

19.19 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafaţă de 15 m2 situat în Piața 1 Mai, 

Municipiul 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 186 

Se propun reprezentanții Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisiile 

de licitație: Alexandru Bugyi, Andrei-Eduard Tudora, Dan Alexandru Tică. Se 

propune votul deschis. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. Se supun votului 

propunerile. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din 

data de 18.05.2021 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale 

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”, proiectul 

devenind HCL nr. 187 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din 

data de 18.05.2021 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie 

pentru tineri prin A.N.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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 188 

22. 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 189 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente 

din fondul locativ de stat, 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 190 
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24. Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre privind stabilirea 

limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea 

Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY 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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 191 

25. Suplimentare ordine de zi  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

situaţiilor financiare pentru anul 2020 ale societății SERVICII PUBLICE 

MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. 

Dl. cons. Tică solicită o informare cu privire la costurile aferente carburantului,  

având în vedere investiția cu noile autobuze, o analiză comparativă a cheltuielilor 

cu carburantul anul trecut și ce sumă s-a bugetat pentru anul acesta. Dl. primar 

solicită directorului economic al societății să transmită în cursul săptămânii 

viitoare, informarea solicitată, raportând cheltuielile și la numărul de km, având în 

vedere că sunt mai multe curse.  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 192 

26. Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al societății SERVICII PUBLICE 

MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. pentru 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 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 193. 

 Se propune ca președinte pentru ședințele lunii iunie să fie dna. cons. Ana 

Maria Gheorghe. Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”. 

       Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

                                                              

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL GENERAL  

                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                         

prof. Gabriela Istrate                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

 

 

          Întocmit, 

                          cons. DAPL Diana Ion 

 


