PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 12.04.2022
Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost
convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin
Dispoziţia nr. 1195 din data de 08.04.2022.
La începutul ședinței s-a făcut prezența nominală a consilierilor locali,
constatându-se că sunt prezenţi 17 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri locali
în funcție, absenți fiind: Tudora Andrei-Eduard, Ștefan Loredana-Mariana, Mărgărit
Dan-Iulian și Bozieru Cosmin-Petruț.
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. Constantin Cozma, ales președinte pentru
ședințele consiliului local din luna aprilie 2022.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.03.2022. Se
aprobă cu 17 voturi „pentru”.
Dl. Primar, în calitate de inițiator al ședinței, solicită retragerea de pe ordinea de
zi a punctului 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului
Târgoviște în cadrul proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul zonei
urbane funcționale Târgoviște prin achiziția de autobuze ecologice – etapa I”, de
aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum
și de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea
în comun a unei achiziții publice ocazionale și a anexei privind descrierea sumară a
investiției propusă a fi realizată prin proiect. Face precizarea că s-au purtat discuții
ulterioare înscrierii acestui proiect pe ordinea de zi a ședinței, sunt mai multe unități
administrativ-teritoriale care doresc să intre în parteneriat, ceea ce presupune că trebuie
regândit proiectul de hotărâre, se va schimba inclusiv bugetul proiectulului, nu se poate
lucra pe actuala propunere. Proiectul de hotărâre va fi reintrodus cu toate elementele
noi de natură să contureze noul parteneriat, inclusiv creșterea numărului de mijloace
de transport; este o modalitate foarte eficientă de a moderniza transportul public și în
zona periurbană cu participarea unităților administrativ-teritoriale care sunt interesate
de un program unitar de transport public la nivelul municipiului Târgoviște și a unei
eventuale zone metropolitane.
Se supune la vot ordinea de zi cu modificarea susmenționată, retragerea
punctului 2. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” (unanimitate).
Se trece la ordinea de zi.
1. 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 17 voturi „pentru” (unanimitate),
proiectul devenind HCL nr. 144.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Târgoviște în cadrul
proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane funcționale
Târgoviște prin achiziția de autobuze ecologice – etapa I”, de aprobare a notei de
fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a
acordului de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei
achiziții publice ocazionale și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă
a fi realizată prin proiect
RETRAS
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – 6A și
6B, str. Ion Ghica din Municipiul Târgoviște, județul 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 17 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 146.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a blocului de locuințe 26, sc. A și
B, str. Tineretului din Municipiul Târgoviște, județul 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 17 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 147.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a blocului de locuințe 81, sc. A și
B, Bdul. Unirii din Municipiul Târgoviște, județul 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 17 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 148.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a blocului de locuințe 82A, sc. A
și B, str. Dr. Benone Georgescu din Municipiul Târgoviște, județul 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 17 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 149.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe A4, sc. F,
A4, sc. G, A4, sc. H, A5, Sc. I, A5, sc. J, str. Mircea cel Bătrân din Municipiul
Târgoviște, județul 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 17 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 150.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe E1, E2,
E3, E4, E5, E6, E7, E8, str. Poet Grigore Alexandrescu din Municipiul Târgoviște,
județul 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 17 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 151.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe G1, G2,
G3, G4, str. Mircea cel Bătrân din Municipiul Târgoviște, județul 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 17 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 152.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe J2, J3 sc.
A, J3 sc. B, J4 sc.A, J4 sc. B, J5 sc.A, Bdul. Independenței din Municipiul Târgoviște,
județul Dâmbovița”
Directorul Direcției Managementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu face precizarea că
trebuie îndreptată o eroare în cazul blocului J5, nu există scara A, astfel că în tot
cuprinsul proiectului se va înlocui sintagma „bloc J5, scara A”, cu sintagma ”bloc J5”
Cu această modificare se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi
„pentru”(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 153.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe X1 A, X1
B, X1 C, str. Mircea cel Bătrân din Municipiul Târgoviște, județul 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 17 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 145.
Președintele de ședință declară închisă ședința.
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