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PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 30.01.2020 

 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 20 consilieri în funcţie (dl. 

consilier Bugyi Alexandru este absent), dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, 

Secretarul General al Municipiului Târgovişte, declară: Şedinţa este legal 

constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în conformitate cu prevederile 

Codului Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019. 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a 

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

Stan, prin Dispoziţia nr. 201 din data de 23.01.2020. 

La această şedinţă participă directori ai societăţilor din subordinea 

Consiliului Local, directori şi şefi de servicii din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locală. 

Ședinţa de astăzi este condusă de dna. consilier Gheorghe Ana - 

Maria, aleasă președinte pentru ședințele consiliului local din luna 

ianuarie 2020. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

21.01.2020. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” (un vot împotrivă: dl. cons. 

Moţoc Honorius). 

Se propune suplimentarea ordinii de zi a şedinţei de astăzi cu 

următoarele proiecte de hotărâri: 

 Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 1/21.01.2020 

pentru modificarea HCL nr. 442/28.11.2019 privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătăţirea 

transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, 

construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea şi 

reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de 

transport public în Municipiul Târgovişte” în conformitate cu ultima 

formă a bugetului  rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa 

prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de 

investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 

urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile 

şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,Obiectivul 

specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă 

de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-

2020 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare, modernizare 

şi reabilitare parcări din Municipiul Târgovişte aferente străzilor: 
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Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu şi Ion C. Visarion (parcare 

primărie)” 
Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi, completată cu cele 

două puncte suplimentare. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al 

Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Târgovişte 

Dna. ec. Violeta Scarlat, în calitate de reprezentant al Teatrului 

Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște, prezintă materialul care a stat la 

baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 12. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru 

anul 2020 la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Târgovişte 

Dna. jr. Marcela Iordache, director al Direcției de Asistență Socială, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 13. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L. 

Dl. jr. Tomescu Constantin, director al societăţii Municipal Security 

S.R.L. prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 14. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

Târgovişte 

Dl. ing. Traian Daniel Ivanovici, reprezentantul societăţii Municipal 

Construct S.A., prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 15. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare 

dintre Municipiul Târgovişte şi Judeţul Dâmboviţa, în vederea 

participării comune la Târgul de Turism al României ce se va 

desfăşura la ROMEXPO - București, în perioada 20 - 23 februarie 

2020 

Dna. Alice Stana, Șef Birou Protejarea Patrimoniului Cultural și 

Dezvoltare Turistică, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 16. 
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6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 219/30.05.2019 

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Construire locuinţe sociale 

în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 17. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe 

din Municipiul Târgovişte care vor participa la Programul local 

multianual privind creşterea performanţei energetice în perioada 

2020-2021 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 18. 

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

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum acces 

și podeț Skatepark” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Dl. primar Daniel Cristian Stan anunţă că începând de săptămâna 

viitoare acest proiect intră în faza de execuţie. Prin realizarea acestui 

proiect se va mări şi suprafaţa parcului Chindia cu aproximativ 4000 m
2
. 

De asemenea, explică faptul că în această zonă se va construi şi o pasarelă 

care va permite accesul dinspre podul Mihai Bravu.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 19. 

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

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unui spațiu 

fitness și a unui miniteren de baschet aferent străzii General Matei 

Vlădescu” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Dl. primar Daniel Cristian Stan ia cuvântul şi explică faptul că 

amplasamentul acestui parc va fi în spatele blocurilor de vis a vis de  

Şcoala generală Mihai Viteazul, fiind vizibil şi dinspre strada Matei 

Vlădescu. Subliniază faptul că în această zonă au lipsit investiţiile de 

modernizare urbană în ultimii ani. În contextul în care şcoala, grădiniţa şi 

creşa din aceeşi zonă vor fi gata în curând, era nevoie şi de crearea unor 

astfel de spaţii de recreere propuse prin acest proiect aflat pe ordinea de 

zi.    

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 20. 
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10. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru 

clădirile neîngrijite 

Dl. ing. Iulian Crintescu, Șef Serviciu Impozite și Taxe, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre prin care se propune 

majorarea impozitului cu 500% pentru clădirile neîngrijite proprietatea 

societăţii Matrix Dynamics din strada Arsenalului nr. 14. 

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

“pentru” (dl. cons. Silviu Gabriel Tănase s-a abţinut), proiectul devenind 

HCL nr. 21. 
11. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

11.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire hală de depozitare și împrejmuire teren”, str. 

Constructorilor, nr. 38A, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, 

beneficiar ELENIC CARGO S.R.L.  

Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru” (dl. cons. Adrian Ghinescu s-a abţinut), proiectul devenind HCL 

nr. 22. 

11.2 Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire două locuințe colective P+7 cu spații comerciale la 

parter”, Bdul. Unirii, nr. 6, Municipiul Târgoviște, Judeţul 

Dâmboviţa, beneficiar EPSOLGAZ S.R.L.  

Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 23. 

11.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire locuință colectivă cu spații comerciale la parter”, 

str. Gral. I.E. Florescu, nr. 16A, Târgoviște, jud. Dâmbovița,  

beneficiar Ion Liviu și Ion Camelia Vihelmina 

Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 24. 

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea cuantumului chiriei 

pentru locuinţele construite prin „Programul de construire de 

locuinţe pentru tineri, destinate închirierii” realizat de către Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Târgoviște, pentru perioada 

01.01.2020 - 31.12.2020 

Dl. ing. Eugen Puşcaşu, şef S.A.P.P.P., prezintă materialul care a stat 

la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru” (dl. cons. Adrian Ghinescu s-a abţinut), proiectul devenind HCL 

nr. 25. 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe 

ANL către actualii chiriaşi 

Dl. ing. Eugen Puşcaşu, şef S.A.P.P.P., prezintă materialul care a stat 

la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru” (dl. cons. Silviu Gabriel Tănase s-a abţinut), proiectul devenind 

HCL nr. 26. 

14. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosinţă cu 

titlu gratuit în favoarea Arhiepiscopiei Târgovişte asupra unui teren 

proprietate publică a Municipiului Târgovişte în suprafaţă de 54.500 

m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti - Tarlaua9 

Dl. ing. Ionel Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidența 

Patrimoniului, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

Se dă cuvântul părintelui vicar Ionuţ Ghibanu, reprezentant al 

Arhiepiscopiei Târgovişte, care face o prezentare mai amplă a proiectului 

de amenajare a unui nou cimitir pe terenul care face obiectul prezentului 

proiect de hotărâre.  

D-na cons. Neli Ion ia cuvântul şi arată că, prin hotărârea Consiliului 

Local Municipal Târgovişte nr. 15 din data de 29.01.2015, acest teren a 

fost transmis în administrare Direcţiei de Salubritate în scopul înfiinţării 

unui cimitir. De asemenea, aminteşte că există o adresă a Oţelinox S.A. 

transmisă primăriei prin care se informează municipalitatea că această 

societate nu este de acord cu înfiinţarea în zonă a unui cimitir, întrucât în 

zonă există două rezervoare de hidrogen de 45 de bari şi o magistrală de 

gaz. D-na cons. Neli Ion întreabă executivul de ce nu s-a continuat 

proiectul iniţial. 

Dl. jr. Dănuţ Badea, director al Direcţiei de Salubritate, răspunde că 

municipalitatea a renunţat la amenajerea unui cimitir în acea zonă, 

alegând să mărească suprafaţa cimitirului Central prin achiziţionarea unei 

parcele de teren aflată în vecinătatea acestuia. 

Dl. cons. Adrian Ghinescu arată că în documentația din spatele 

proiectului de hotărâre există o adresă a Direcției Economice din 2018 în 

care se face vorbire de o circulară a Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Dâmboviţa prin care se notifică toate unitățile administrativ teritoriale de 

pe raza Județului Dâmbovița cu privire la promovarea unor proiecte de 

hotărâre având ca obiect închirierea, concesionarea și vânzarea unor 

terenuri din domeniul public respectiv privat al U.A.T. – urilor, având în 

vedere că procesul de restituire a terenurilor solicitate potrivit legilor 

fondului funciar nu a fost încheiat. Întreabă executivul dacă s-a ținut cont 

de această circulară la întocmirea proiectului de hotărâre și dacă la nivelul 

Municipiului Târgoviște au fost finalizate retrocedările pe legile fondului 

funciar.  

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

Târgoviște, explică faptul că acea circulară are caracterul unei informări și 
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nu este un act administrativ. Arată că executivul, la timpul respectiv, a 

făcut propunerea Consiliului Local de trecere a aproximativ 18 hectare din 

domeniul public în domeniul privat (suprafaţă în care era inclus și acest 

teren) pentru a fi puse la dispoziția Comisiei Locale în vederea punerii în 

posesie a persoanelor îndreptățite, propunere respinsă de consilieri. Face 

precizarea că, în situația în care se va aproba proiectul de hotărâre în 

forma propusă, terenul în cauză va rămâne în domeniul public al 

Municipiului Târgoviște.  

În ceea ce priveşte amenajarea de către municipalitate a unui nou 

cimitir pe acest teren, în urma efectuării unui studiu de fezabilitate s-a 

constatat că investiţia era foarte mare, preferându-se achiziţionarea  

terenului din vecinătatea cimitirului Central în vederea extinderii acestuia. 

Dl. jr. Daniel Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgovişte, ia 

cuvântul şi arată că nu sunt impedimente de natură juridică, ci este o 

chestiune de oportunitate pe care consilierii locali o pot tranşa doar prin 

vot. Nu iese din patrimoniul administraţiei publice locale niciun bun iar 

prin adoptarea acestui proiect de hotărâre se poate rezolva o problemă 

stringentă a comunităţii. Afirmă că bugetul local nu poate suporta în acest 

moment o asemenea cheltuială care se poate ridica până la 2 milioane de 

euro şi că aceasta este o oportunitate prin care se poate debloca un 

serviciu public comunitar pe care municipalitatea are obligaţia să îl 

asigure. În ceea ce priveşte problema legată de cererea de retrocedare a 

acestui teren, trebuie spus că hotărârea va fi transmisă pentru controlul 

legalităţii actelor admninistrative adoptate către Instituţia Prefectului – 

Judeţul Dâmboviţa, care îşi va spune punctul de vedere. 

D-na preşedinte de şedinţă, cons. Ana Maria Gheorghe, ia cuvântul şi 

declară că nu ar fi de acord cu acest proiect de hotărâre pentru că există 

riscul exploziei celor două staţii de hidrogen din zonă şi de asemenea, se 

declară nemulţumită de faptul că la mapa de şedinţă nu a existat un proiect 

din care să reiasă când vor începe lucrările, cât va dura investiţia, când va 

fi termenul de finalizare a lucrărilor, cuantumul tarifelor care vor fi 

instituite. Consideră că nu există niciun motiv care să împiedice Direcţia 

de Salubritate să mai poată administra încă un cimitir.  

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

Târgoviște, explică faptul că Oţelinox S.A. se află în vecinătatea acestui 

teren din proprietatea publică a Municipiului Târgovişte. Această societate 

comercială, indiferent de ce activitate desfăşoară în acea zonă, nu poate să 

impună un anumit regim juridic proprietăţii Municipiului Târgoviște. 

Dacă deţin staţii de hidrogen, sunt obligaţi să şi le protejeze, să le asigure. 

Dl. cons. Barbu Dumitru ia cuvântul şi afirmă că dumnealui este de 

acord cu acest proiect şi susţine că este de părere că Oţelinox este obligat 

să protejeze aceste rezervoare conform normelor tehnice legale. Dacă ar fi 

să se ţină cont de punctul de vedere al Oțelinox, pe acest teren nu ar trebui 

să se construiască niciodată nimic. Conform normelor urbanistice, este 

adevărat că în această zonă nu pot fi construite de exemplu locuinţe, 
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lăcaşuri de cultură, etc, dar nu vede nici o restricţie legată de construirea 

unui cimitir pe acest teren. Amintește de asemenea că atunci când a fost 

preluată întreaga suprafață de teren de la Ministerul de Interne în anul 

2005, s-a specificat în protocolul de predare primire faptul că acest teren 

nu va putea fi utilizat decât pentru investiţii de utilitate publică, iar 

Arhiepiscopia este o instituţie declarată oficial ca fiind de utilitate publică. 

Consideră că viitorul cimitir va trebui să respecte directivele europene 

privind înfiinţarea unor astfel de perimetre.   

D-na cons. Neli Ion susține că nu are nimic împotriva înfiinţării unui 

cimitir pe terenul respectiv dar nu înţelege de ce nu se ocupă 

municipalitatea cu amenajarea acestuia.  

Dl. jr. Daniel Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgovişte, susţine 

că proiectul de hotărâre va fi supus votului şi se va stabili de către 

Consiliul Local dacă este oportun sau nu ca acest teren să fie dat în 

folosinţă gratuită Arhiepiscopiei în scopul înfiinţării unui cimitir. 

Dl. cons. Silviu Gabriel Tănase ia cuvântul şi declară că este un 

proiect viabil mai ales că Arhiepiscopia vine cu o finanţare de 2 milioane 

de euro, bani de care Primăria Municipiului Târgovişte nu dispune în 

acest moment pentru derularea unei astfel de investiţii. Consideră 

investiţia binevenită şi mai mult decât necesară, cerând preşedintelui de 

şedinţă să supună la vot proiectul de hotărâre.     

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi 

“pentru” (5 consilieri s-au abţinut: Adrian Gheorghe Bercu; Constantin 

Gherghescu; Adrian Ghinescu; Neli Ion; Mariana Georgeta Negoescu iar 

d-na cons. Ana Maria Gheorghe a votat împotrivă), proiectul devenind 

HCL nr. 27. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte 

Dl. ing. Ionel Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidența 

Patrimoniului, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 28. 

16. Proiecte de hotărâri privind aprobarea organizării licitațiilor în vederea 

închirierii unor bunuri imobile 

16.1 Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă 

de 92 m
2
 şi a nouă săli de clasă situate în incinta Liceului Teoretic I.H. 

Rădulescu din Municipiul Târgovişte, Bulevardul Unirii nr. 28 

Dl. ec. Ion Dragomir, şef Serviciu contracte din cadrul Direcţiei de 

Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul care a 

stat la baza proiectului de hotărâre. 

Dl. viceprimar Cătălin Rădulescu arată că la analiza acestui proiect de 

hotărâre în cadrul comisiilor de specialitate s-a formulat un amendament 

prin care s-a cerut să se menţină preţul iniţial la închirierea celor 9 săli de 

clasă (30 de lei/oră/clasă). 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre completat cu amendamentul 

sus-menţionat. Se aprobă cu 17 voturi “pentru” (3 consilieri s-au abţinut: 

Ion Cucui, Agnes Terezia Erich şi Ion Joiţa), proiectul devenind HCL nr. 

29. 

16.2  Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 

15 m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

Dna. jr. Ana Badea, reprezentantă a Direcției de Salubritate, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru” (dl. cons. Honorius Moţoc s-a abţinut), proiectul devenind HCL 

nr. 30. 

17. Informare privind activitatea asistenților personali pentru 

persoanele cu handicap grav, semestrul al II-lea, anul 2019 

Dna. jr. Marcela Iordache, director al Direcției de Asistență Socială, 

prezintă conţinutul informării. 

Consiliul Local Municipal Târgovişte a luat act de această informare. 

Suplimentare ordine de zi : 

18. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 1/21.01.2020 

pentru modificarea HCL nr. 442/28.11.2019 privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătăţirea 

transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, 

construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea şi 

reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de 

transport public în Municipiul Târgovişte” în conformitate cu ultima 

formă a bugetului  rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa 

prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de 

investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 

urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile 

şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 

specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă 

de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană 

durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-

2020 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Dl. jr. Daniel Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgovişte, explică 

faptul că acest proiect a fost modificat în urmă cu 9 zile în cadrul unei 

şedinţe extraordinare dar, printr-o nouă clarificare, Ministerul Dezvoltării 

a solicitat municipalităţii să revină la forma iniţială. Se declară 

nemulţumit de faptul că din cauza acestor clarificări, semnarea 

contractului de finanţare întârzie.   

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 31. 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare, 

modernizare şi reabilitare parcări din Municipiul Târgovişte aferente 

străzilor: Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu şi Ion C. Visarion 

(parcare primărie)” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Dl. jr. Daniel Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgovişte, susţine 

necesitatea intervenţiei municipalităţii pe aceste străzi datorită 

aglomeraţiei rutiere din zonă, situaţie care impune o reamenajare de 

urgenţă a parcărilor adiacente. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 32. 

Sunt propuşi pentru a face parte din comisiile de evaluare a licitaţiilor 

următorii consilieri: dl. George-Florin Ionete, dl. Alexandru Bugyi şi dna. 

Mariana - Georgeta Negoescu.  

Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”. 

Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna 

februarie 2020 să fie dna. consilier Iolanda Marinescu.  

Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”. 

 

 Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL GENERAL 

                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

        prof. Ana-Maria Gheorghe                     jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 

                     Redactat, 

                                                                                cons. Horaţiu Radu Maniţi 


