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PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 30.04.2020 

 

 

 Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a 

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

Stan, prin Dispoziţia nr. 999 din data de 24.04.2020. 

 Lucrările Comisiilor de specialitate și cele ale 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.  

 La lucrările Comisiilor de specialitate desfășurate în data de 29 aprilie 

2020 au fost prezenți 18 consilieri, absenți fiind Iolanda Marinescu și Ion 

Cucui, iar votul pentru fiecare punct a fost deschis. Dnii. Păunescu Andrei 

și Moțoc Honorius și-au exprimat votul prin intermediul adreselor de e-

mail. Fiecare punct al ordinii de zi discutat la lucrările comisiilor de 

specialitate a fost aprobat cu 18 voturi „pentru”, numărul consilierilor în 

funcție fiind 20. 

 La lucrările ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgoviște 

participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, 

directori şi şefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului. 

 La începutul ședinței s-a făcut prezența nominală a consilierilor locali, 

constatându-se că sunt prezenţi 19 consilieri locali, din cei 20 de consilieri 

în funcție, iar domnul Moțoc, din cauza unor dificultăți întâmpinate cu 

sistemul electronic aflat în posesia dumnealui, și-a exprimat votul prin 

intermediul adresei de e-mail. 

 D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, Secretarul General al Municipiului 

Târgovişte, declară: Se constată că sunt îndeplinite condițiile de cvorum 

pentru ca ședinta să fie statutară conform legii, drept pentru 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. viceprimar Cătălin Rădulescu, 

ales președinte pentru ședințele consiliului local din luna aprilie 2020. 

 Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României și cele ale Decretului nr. 

nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, 

ședința de astăzi se desfășoară în conformitate cu procedura de 

desfășurare a ședințelor consiliului local al municipiului Târgoviște, în 

situații excepționale, aprobată prin H.C.L. nr. 77/24.03.2020.  

 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

15.04.2020. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 
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 Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”. 

 Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al 

domnului Dan Alexandru Tică  

 D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, Secretarul General al Municipiului, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 110. 

 Dl. Dan Alexandru Tică depune jurământul.  

 După adoptarea acestui punct Consiliul Local Municipal 

Târgoviște are un număr de 21 de consilieri în funcție. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 154/29.07.2016 privind 

reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului 

Târgovişte 

 D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, Secretarul General al Municipiului, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 111. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei și a 

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism 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”, proiectul   devenind HCL nr. 112. 

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

cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 2019 al societății ECO-SAL 

2005 S.A. 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”, proiectul devenind HCL nr. 113. 

5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 

2019 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 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 114. 
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6. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaților la societatea 

MUNICIPAL SECURITY S.R.L. 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 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 115. 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acționarilor 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 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 116. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 

2019 ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE 

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 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 117. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Compania 

de Apă Târgovişte-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 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 118. 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 17/31.01.2019 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici 

pentru obiectivul „Înfiinţare şi dotare Creşă - strada general I. E. Florescu 

din 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 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 119. 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru 

obținerea Autorizației de Desființare și a indicatorilor tehnico-economici  

pentru investiția “Desființare clădiri existente C1, C2, C3 și C4” 

 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”, proiectul devenind HCL nr. 120. 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 18/31.01.2019 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici 

pentru obiectivul „Realizare şi dotare Grădiniţă cu program prelungit - 

strada general I. E. Florescu din 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 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 121. 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 428/31.10.2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Realizare 

bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, 

judetul Dâmboviţa”  

 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”, proiectul devenind HCL nr. 122. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

”Modernizarea şi reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgovişte, 

județul Dâmbovița: str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, 

str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domneasca, Bulevardul 

Independenței și Bulevardul Libertății” 

 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”, proiectul devenind HCL nr. 123. 

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020 

 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”, proiectul devenind HCL nr. 124. 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de 

contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării contribuției 

proprii ce revine Municipiului Târgoviște, conform contractului de 

finanțare nr. 5110/2020 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice pentru realizarea proiectului „Eficientizarea 

energetică a sistemului de iluminat public din Municipiul Târgoviște” – 

cod proiect 121474 

 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”, proiectul devenind HCL nr. 125. 

17. Proiect de hotărâre privind 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 Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice pentru realizarea proiectului „Eficientizarea 

energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din 

Municipiul Târgoviște – Pachet 1.1” – cod proiect 120446 

Dl. Bercu dorește să știe dacă există o listă de priorități în funcție de 

care se face reabilitarea blocurilor. De asemenea, precizează că a solicitat, 

în scris, o situație a blocurilor care s-au înscris în programele de 

reabilitare, pentru a vedea dacă au existat anumite criterii de care s-a ținut 

cont în executarea lucrărilor și menționează faptul că există cartiere în 

care blocurile nu au fost prinse în astfel de programe de reabilitare. 

Dl. Primar clarifică aceste aspecte precizând faptul că toate asociațiile 

care au depus documentații complete au intrat în programul de reabilitare 

pe fonduri europene. De asemenea, arată că întocmirea dosarelor 

presupunea implicare din partea președintelui asociației de proprietari și 

că, dacă o scară dintr-un bloc era reabilitată pe un alt program, blocul nu 

mai putea beneficia și de reabilitarea pe fonduri europene.  

Dl. Primar amintește că reabilitările la blocuri au început printr-un 

program din anul 2009, program ce nu a avut efectul dorit, iar în anii 

2012-2015 a fost necesar să fie reluate proiectările și lucrările la blocurile 

nefinalizate. Impedimentul în continuarea lucrărilor la aceste blocuri l-a 

constituit faptul că mulți constructori au evitat să preia lucrările 

nefinalizate de alte firme. Cu toate acestea, pe parcursul anului trecut au 

fost finalizate 20 de scări de bloc. Dl. Primar mai precizează că până nu se 

finalizează lucrările de reabilitare la blocurile deja prinse în program, nu 

pot fi depuse cereri noi pentru alte blocuri. La acest moment există o 

firmă câștigătoare a licitației, care execută lucrări de reabilitare la blocuri, 

firmă care își îndeplinește în mod responsabil obligațiile. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 126. 



6 
 

18. Proiect de hotărâre privind 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 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 127. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de 

contractare a unei finanțări rambursabile în vederea finanțării contribuției 

proprii ce revine Municipiului Târgoviște, conform contractului de 

finanțare semnat în vederea realizării proiectului „Îmbunătățirea 

transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, 

construirea infrastructurii necesare transportului, modernizarea și 

reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport 

public în Municipiul Târgoviște” – cod proiect 127395 

 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”, proiectul devenind HCL nr. 128. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuinţă parter”, Aleea Coconilor, nr. 16A, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar: Cristea Minodora 

 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”, proiectul devenind HCL nr. 129. 

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

15.04.2020 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 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 130. 

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

15.04.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale 
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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”, proiectul devenind HCL nr. 131. 

23. 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 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 132. 

 Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna 

mai 2020 să fie dl. viceprimar Cătălin Rădulescu.  

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

o abținere – Bercu Adrian. 

 La finalul dezbaterilor, în conformitate cu prevederile art. 155, alin. 

(3), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, dl. Primar 

prezintă consiliului local un raport anual privind starea economică, socială 

şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, raport care se regăsește pe 

pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale, la Secțiunea 

Monitorul Oficial Local, punctul 6 – Alte documente, litera h) Alte 

documente de interes public.  

 

 

 Cu acestea, ședința se declară închisă. 
    

 

 

 

                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL GENERAL  

                     AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

       jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Silvia-Elena Stanca 

 

 

 

 

 

                                 Redactat, 

                                                                                cons. DAPL Mariana Ungureanu 


