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           PROCES VERBAL 

                                     încheiat în urma şedinţei ordinare 

          a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                   din data de 28.04.2022 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 1273 din data de 21.04.2022. 

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

locali, constatându-se că sunt prezenţi 17 consilieri locali (dna. consilier Istrate 

Gabriela și dnii. consilieri Calomfirescu Marius și Dan Mărgărit participă la 

ședință prin intermediul mijloacelor electronice - aplicația WhatsApp; dna. 

consilier Ștefan Loredana sosește în sală începând cu punctul 10), din totalul de 

21 de consilieri locali în funcție, absenți fiind: Bozieru Cosmin-Petruț, Cotinescu 

Ilie Aurelian 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. Cozma Constantin, ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna aprilie 2022. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre pentru 

aprobarea Parteneriatului și a indicatorilor tehnico-economici în vederea 

depunerii proiectului „Măsuri integrate pentru o dezvoltare sustenabilă” în 

cadrul Apelului de fișe de proiecte nr. 3, lansat de Asociația Grupul de Acțiune 

Locală „Târgoviștea Egalității de Șanse”, finanțat prin POCU/GAL 

TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE/2021/5/2/OS5.1/ AP5/PI 9.vi/OS 

5.1. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea susmenționată. Se aprobă cu 

17 voturi „pentru”. 

Se supune la vot procesul verbal din data de 12.04.2022. Se aprobă cu 17 

voturi „pentru”.  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 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 17 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 154. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

Municipiului Târgoviște la data de 31 martie 2022 



2 
 

  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”, proiectul devenind HCL nr. 155. 

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

Municipiului Târgoviște pe 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 16 voturi 

„pentru” și o abținere – Patic Paul-Ciprian, proiectul devenind HCL nr. 156. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară 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 17 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 157. 

5. 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 17 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 158. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 105/14.03.2022 privind 

asigurarea gratuității pentru elevii cu domiciliul în Municipiul Târgoviște, 

școlarizați la o unitate de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din 

Municipiul Târgoviște, la transportul public local de persoane 

  Dl. Primar precizează că este vorba despre o modificare importantă, care se 

referă la faptul că se asigură gratuități tuturor copiilor care frecventează unitățile 

de învățământ din mnicipiul Târgoviște. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 159. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. 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 17 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 160. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si 

cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 2021 al societății ECO-SAL 2005 S.A. 

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 17 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 161. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021 

ale societății ECO-SAL 2005 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 16 voturi 

„pentru” și o abținere – Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 162. 

În sală sunt prezenți 18 consilieri. 

10. 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 17 voturi 

„pentru” și o abținere – Ștefan Loredana-Mariana, proiectul devenind HCL nr. 

163. 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 

MUNICIPAL CONSTRUCT 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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 164. 

12. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății 

MUNICIPAL CONSTRUCT 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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 165. 

13. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

13.1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Introducere teren în intravilan pentru construire clinică medicală în regim 

ambulatoriu, împrejmuire teren, firme fațade, amenajări exterioare, racord la 

utilități”, Târgoviște, str. Petru Cercel, Tarla 20, Parcela 287/57/2, județ 

Dâmbovița, beneficiar societatea BEDA &CO 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 17 voturi 

„pentru” și o abținere – Ilie Monica Cezarina, proiectul devenind HCL nr. 166. 
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13.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Introducere teren în intravilan pentru amenajare trei terenuri de tenis de câmp și 

împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Lacului, Tarla 44, Parcela 636/3, județ 

Dâmbovița, beneficiar Palaș Valentin 

  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. 167. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare și reglementare a unor 

sensuri giratorii pe strada Laminorului” 

  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. 168. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 1/15.01.2021 pentru 

aprobarea proiectului, a indicatorilor de realizare imediată, fizici suplimentari și 

de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului „Consolidarea capacității 

administrative a UAT Municipiul Târgoviște de gestionare a situației de urgență 

cauzată de criza COVID-19 prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de 

pe raza municipiului cu echipamente și dispozitive medicale” 

  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. 169. 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/13.10.2015 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări rest de executat aferente 

obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona 

Sagricom, strada Silviu Stănculescu, Etapa II” 

  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. 170. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Iluminat Public 

– Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 

public” finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu 

  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 – Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 171. 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării 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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 172. 

19. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului 

Târgoviște a unor bunuri mobile și immobile 

  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. 173. 

20. 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. 174. 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 175. 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind parcurile 

incluzând locurile de joacă, locurile de odihnă, locurile de agrement, terenurile de 

sport aflate în administrarea Direcției de Salubritate 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. 176. 

23. Proiecte de hotărâri privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri 

imobile 

23.1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică pe o perioadă 

de 2 ani a terenului în suprafaţă de 12 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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 177. 
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23.2.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui teren în suprafață de 38 m2, situat în str. 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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 178. 

23.3.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui teren în suprafață de 51 m2, situat în str. Gării, nr. 8, 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. 179. 

23.4.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui spațiu în suprafață de 44 m2, situat în Șoseaua Găești, 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. 180. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 

14.04.2022 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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 181. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 

14.04.2022 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor 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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 182. 

26. 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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 183. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe din fondul locativ 

de stat către actualii chiriaşi 
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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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 184. 

Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre pentru aprobarea Parteneriatului 

și a indicatorilor tehnico-economici în vederea depunerii proiectului „Măsuri 

integrate pentru o dezvoltare sustenabilă” în cadrul Apelului de fișe de proiecte 

nr. 3, lansat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Târgoviștea Egalității de 

Șanse”, finanțat prin POCU/GAL TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE 

ȘANSE/2021/5/2/OS5.1/ AP5/PI 9.vi/OS 5.1 

  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. 185. 

Se fac propuneri pentru comisia de licitație: Bugyi Alexandru, Dan-Iulian 

Mărgărit și Tică Dan Alexandru. Se supune la vot. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”. 

Se propune ca președinte pentru ședințele lunii mai să fie dl. Patic Paul-

Ciprian. Se supune la vot propunerea. Se aprobă cu 17 de voturi „pentru” și o 

abținere - Patic Paul-Ciprian. 

  Președintele de ședință declară ședința închisă. 

                                                   

            

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL GENERAL              

                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                                                                       

jurnalist Constantin Cozma                          jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

 

 

                      Întocmit, 

                                     cons. Mariana Ungureanu 


