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    PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 30.07.2020 

 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a 

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

Stan, prin Dispoziţia nr. 1546 din data de 24.07.2020. 

 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 începutul lucrărilor Comisiilor de specialitate desfășurate în data de 

29 iulie 2020 au fost prezenți 20 consilieri, dna. Gheorghe fiind prezentă 

de la punctul 8, iar votul pentru fiecare punct a fost deschis. Dnii. 

Ghinescu Adrian, Păunescu Andrei, Moțoc Honorius și dna. Erich Agnes 

și-au exprimat votul prin intermediul adreselor de mail.  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției 

Locale a Municipiului Târgoviște 

 Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții ale Direcției de Salubritate 

 Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu de întreținere și a 

metodologiei de organizare și funcționare a Compartimentului Educație 

timpurie din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru anul școlar 2020-

2021 

 Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea 

standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcţiei de 

Asistenţă Socială 

 Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

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

propriu al Municipiului Târgoviște la data de 30 iunie 2020 

 Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020 

 Se aprobă cu 19 voturi ”pentru” și o abținere – Tănase Silviu. 

7. 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” 
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 Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 

233/28.06.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 

Municipiul Târgoviște şi Federaţia Română de Fotbal, în vederea 

realizării obiectivului de investiţii: „Construire teren de fotbal cu gazon 

sintetic pentru antrenament” 

 Dl. Bercu întreabă când va fi finalizat acest proiect. Dl. Primar 

precizează că la acest moment mai este de montat gazonul sintetic, dar 

acesta nu a sosit încă, motiv pentru care proiectul poate fi finalizat în 2 – 3 

săptămâni. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 206/29.06.2018 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții „Reabilitare şi modernizare Piaţa Tricolorului din Municipiul 

Târgovişte”, județul Dâmbovița 

 Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen 

Popescu din Târgovişte” 

 Dl. Bercu precizează că a solicitat anumite înscrisuri cu privire la acest 

punct al ordinii de zi, dar nu a primit răspuns. Dna. Stanca menționează că 

solicitările au fost înregistrate și înaintate Direcției Managemetul 

Proiectelor, spre soluționare și potrivit art. 226 din Codul Administrativ 

domnul consilier va primi un răspuns în termen de 10 zile lucrătoare. Dl. 

Bercu dorește să știe de ce la Documentația de avizare pusă la dispoziția 

consilierilor nu au fost prezentate și anexele. Dl. Stănescu precizează că 

anexele sunt reprezentate de documente care au stat la baza fundamentării 

soluției din  D.A.L.I.: studiul topo, studiul geo, avizele și acordurile de la 

deținătorii de utilități.  

 Dl. Bercu mai precizează că documentația (D.A.L.I) prezentată spre 

aprobare se fundamentează pe o expertiză falsă. Dl. Primar îi solicită dlui. 

Stănescu să precizeze dacă expertiza la care face referire dl. Bercu s-a 

materializat în derularea lucrărilor la stadion. Dl. Stănescu menționează că 

expertiza nu s-a materializat deoarece a fost refăcută și depusă la ISC în 

noua formă. Dl. Bercu este invitat la sediul Direcției Managementul 

Proiectelor pentru a analiza materialele solicitate. 

 Dl. Bercu amintește că a solicitat aparatului de specialitate caietele de 

sarcini și contractele încheiate cu societățile DAC PROJECT DES S.R.L 

și T.M.G.-CONPREST S.R.L în cadrul derulării proiectului, deoarece ar 

dori să vadă care sunt termenele prevăzute în aceste contracte. Dl. Primar 

precizează că aceste contracte pot fi vizualizate pe SEAP. Dl. Bercu 

dorește să știe care este relația contractuală dintre Primărie și Societatea 

DAC PROJECT. Dl. Primar precizează că a fost reziliat contractul cu 
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această societate, deoarece nu si-a îndeplinit obligațiile contractuale. Dl. 

Bercu dorește să se pună la dispoziția consilierilor locali Proiectul Tehnic 

al investiției. Dna. Mocanu precizează că iși va exprima opțiunea pentru 

acest punct în plen. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru” și o abținere. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

11.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire stație I.T.P auto, locuință P+1 și împrejmuire teren”, str. 

Calea Câmpulung, nr. 194, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, 

beneficiari: Gheorghe Alin Nicolae și Gheorghe Angelica-Maria  

  Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”. 

11.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuințe cuplate P+M (1)”, str. Lt. Stancu Ion, nr. 41, 

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari: Lazăr Mircea 

Adrian, Lazăr Lucia Luminița și Badea Antonia Cristina  

  Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”. 

11.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire hală de producție”, str. Laminorului, nr. 16, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Societatea IRO MAD EXPERT 

S.R.L.  

 Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”. 

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște  

 Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”. 

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcţiune şi 

casarea unor bunuri aflate în Parcul Mitropoliei 

 Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”. 

14. Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Municipal 

Târgovişte de trecere din proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa în 

proprietatea publică a Municipiului Târgovişte a împrejmuirii de 79 metri 

situată în strada Moldovei nr. 5 

 Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”. 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 

134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de 

transport public local în Municipiul Târgoviște către Societatea Servicii 

Publice Municipale Târgoviște S.R.L. 

 Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”. 

16. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului 

Târgoviște a două terenuri situate în str. Calea Câmpulung 

  Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”. 

17. Informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2020. 

    Se ia act. 
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   La lucrările ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, 

desfășurate în data de 30.07.2020 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 21 consilieri locali. Dl. Moțoc Honorius și 

dna. Boboacă Doina și-a exprimat votul favorabil pentru toate punctele de 

pe ordinea de zi 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 ședința 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 dna. Ilie Monica Cezarina, aleasă 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna iulie 2020. 

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

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și 

H.G. nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 17 iulie 2020, 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.  

 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

30.06.2020. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 Dl. Bercu precizează că pe data de 24 iulie au fost puse la dispoziția 

consilierilor locali materialele pentru ședința ordinară, la puctul 10 fiind 

un proiect referitor la modificarea HCL 304/2019 referitoare la aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi 

modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”, proiect 

la care are a sesizat anumite nereguli. Dna. Ilie precizează că dezbaterile 

referitoare la proiectele de hotărâri se desfășoară la punctele respective și 

îi solicită dlui. Bercu votul asupra ordinii de zi. 

 Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 14 voturi „pentru” și 7 

abțineri: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, 

Mocanu Livia, Negoescu Mariana, Tănase Silviu și Tică Dănuț. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției 

Locale a Municipiului Târgoviște 

  Dna. Raluca Leu, consilier în cadrul Poliției Locale Târgoviște, prezintă 

materialul. 
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  Dl. Bercu aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că toți consilierii 

PNL vor avea un vot negativ pentru punctele de pe ordinea de zi.  

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

”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, 

Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică Dănuț și o 

abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 170. 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului 

de funcții ale Direcției de Salubritate 

    Dna. Maria Tănase, referent în cadrul Direcției de Salubritate, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

14 voturi ”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu 

Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică 

Dănuț și o abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 171. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu de întreținere 

și a metodologiei de organizare și funcționare a Compartimentului 

Educație timpurie din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru 

anul școlar 2020-2021 

 Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

14 voturi ”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu 

Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică 

Dănuț și o abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 172. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și 

stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor 

aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială 

 Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

14 voturi ”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu 

Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică 

Dănuț și o abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 173. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului propriu al Municipiului Târgoviște la data de 30 iunie 2020 

 Dna. Silviana Marin, directorul Direcției Economice, prezintă 

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

”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, 

Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică Dănuț și o 

abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 174. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020 

 Dna. Silviana Marin, directorul Direcției Economice, prezintă 

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

”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, 
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Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică Dănuț și o 

abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 175. 

7. 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. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 14 voturi ”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, 

Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu 

Mariana și Tică Dănuț și o abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind 

H.C.L. nr. 176. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 

233/28.06.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 

Municipiul Târgoviște şi Federaţia Română de Fotbal, în vederea 

realizării obiectivului de investiţii: „Construire teren de fotbal cu 

gazon sintetic pentru antrenament” 

 Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 14 voturi ”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, 

Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu 

Mariana și Tică Dănuț și o abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind 

H.C.L. nr. 177. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 206/29.06.2018 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare Piaţa Tricolorului 

din Municipiul Târgovişte”, județul Dâmbovița 

 Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 14 voturi ”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, 

Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu 

Mariana și Tică Dănuț și o abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind 

H.C.L. nr. 178. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen 

Popescu din Târgovişte” 

 Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul.  

 Dl. Bercu precizează că în data de 24 iulie au fost trimise pe mail 

materialele pentru ședința ordinară din data de 30 iulie. Proiectul dezbătut 

la punctul 10 al ordinii de zi prevede modificarea art.1 al H.C.L 304/2019, 
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în sensul aprobării unei documentații de avizare – D.A.L.I, documentație 

ce a fost pusă la dispoziția consilierilor locali abia în data de 28 iulie, 

împreună cu un proiect de hotărâre modificat. De asemenea, menționează 

că documentația de avizare face trimitere la o serie de documente: studiu 

geotehnic, studiu topografic, expertiză tehnică, analiză cost – beneficiu, 

avize și acorduri, documente care trebuiau puse la dispoziția consilierilor 

locali. Dl Bercu a solicitat și cele 2 contracte încheiate cu Societățile DAC 

PROJECT DES S.R.L și T.M.G.-CONPREST S.R.L, menționate în 

referatul de aprobare aflat în spatele proiectului de hotărâre. Dl. consilier 

precizează că a solicitat contractele mai sus menționate deoarece 

societatea DAC PROJECT DES S.R.L a chemat în judecată Primăria 

Târgoviște, în data de 19.02.2020, pentru dreptul de proprietate 

intelectuală asupra documentațiilor elaborate.  

 Având în vedere toate precizările anterioare, domnul consilier 

consideră că documentația anexată proiectului de hotărâre nu ar trebui 

adoptată în ședința Consiliului Local. Dl. Primar precizează că D.A.L.I nu 

este protejat prin drepturi de autor, ci D.T.A.C.-ul, care este înregistrat la 

Uniunea Arhitecților.  

 Dl. Barbu precizează că D.A.L.I este un studiu de fezabilitate pe baza 

căruia se întocmește un deviz general, care este aprobat de consiliul local. 

De asemenea menționează că atribuția consiliului local este să verifice 

corectitudinea cheltuielilor prevăzute în devizul general și nu să 

comenteze structura tehnică a unei documentații. Dl. Barbu consideră că 

proiectul de hotărâre este legal și că fiecare consilier are dreptul de a-și 

exprima votul individual, nu în grup.  

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

6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ghinescu 

Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică Dănuț și o abținere – 

Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 179. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

11.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire stație I.T.P auto, locuință P+1 și împrejmuire teren”, str. 

Calea Câmpulung, nr. 194, Municipiul Târgoviște, Judeţul 

Dâmboviţa, beneficiari: Gheorghe Alin Nicolae și Gheorghe Angelica-

Maria  

  Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, prezintă 

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

”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, 

Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică Dănuț și o 

abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 180. 

11.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuințe cuplate P+M (1)”, str. Lt. Stancu Ion, nr. 41, 
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Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari: Lazăr Mircea 

Adrian, Lazăr Lucia Luminița și Badea Antonia Cristina  

  Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, prezintă 

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

”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, 

Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică Dănuț și o 

abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 181. 

11.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire hală de producție”, str. Laminorului, nr. 16, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Societatea IRO MAD 

EXPERT S.R.L.  

 Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, prezintă 

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

”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, 

Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică Dănuț și o 

abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 182. 

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște  

  Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

14 voturi ”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu 

Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică 

Dănuț și o abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 183. 

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din 

funcţiune şi casarea unor bunuri aflate în Parcul Mitropoliei 

 Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

14 voturi ”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu 

Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică 

Dănuț și o abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 184. 

14. Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local 

Municipal Târgovişte de trecere din proprietatea publică a Judeţului 

Dâmboviţa în proprietatea publică a Municipiului Târgovişte a 

împrejmuirii de 79 metri situată în strada Moldovei nr. 5 

 Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

14 voturi ”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu 

Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică 

Dănuț și o abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 185. 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 

134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de 
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transport public local în Municipiul Târgoviște către Societatea 

Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. 

 Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

14 voturi ”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu 

Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică 

Dănuț și o abținere – Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 186. 

16. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea 

Municipiului Târgoviște a două terenuri situate în str. Calea 

Câmpulung 

  Dl. Nicolae Tinel, Șef Serviciu Cadastru, prezintă materialul. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi ”pentru”, 6 

voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ghinescu 

Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana și Tică Dănuț și o abținere – 

Tănase Silviu, proiectul devenind H.C.L. nr. 187. 

17. Informare privind activitatea asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 

2020. 

 Se ia act. 

     Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna 

august să fie dl. Rădulescu Cătăin. Se supune la vot această propunere. Se 

aprobă cu 14 voturi ”pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, 

Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu 

Mariana și Tică Dănuț și o abținere – Tănase Silviu. 

 

       Cu acestea, ședința se declară închisă. 

    

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL GENERAL  

                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,  

prof. Monica Cezarina Ilie                           jr. Silvia-Elena Stanca 

 

  

 

 

 

 

                          Redactat, 

                                                             cons. DAPL Mariana Ungureanu 


