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PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare  

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 28.01.2021 

 

  Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 249 din data de 22.01.2021. 

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

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și HG nr. 3/2021 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 

ianuarie 2021, 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. 

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

locali, constatându-se că sunt prezenţi 21 consilieri locali în funcție. 

 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 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. Alexandru Bugyi, ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna ianuarie 2021. 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 

15.01.2021. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

         Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al 

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte și al 

S.P.C.L.E.P. Târgovişte 

  Dna. Roxana Duică, șef Serviciul Resurse Umane, prezintă materialul. 

  Dl. cons. Bercu întreabă de ce la eliberarea unui post acesta nu a fost scos 

la concurs, cum s-a procedat și până în prezent pentru gradul respectiv, de ce se 

fac transformări în grad inferior. 

  Dl. primar răspunde că se dorește forță de muncă tânără, se dorește ca 

aceste posturi să se adreseze persoanelor cu mai puțină experiență care să se 

formeze pe parcursul timpului în administrația publică locală, sunt funcții 

vacante care dacă nu vor fi ocupate se vor desființa, probabil, în funcție de legea 

bugetului de stat, pe parcursul acestui an, administrația publică locală va fi pusă 

în fața unei astfel de situații. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 

9 voturi împotrivă: Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, 

Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-

Iulian, Șăulean David, Ștefan Loredana-Mariana și Tică Dan Alexandru, 

proiectul devenind HCL nr. 2. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului 

de funcții ale Societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. 

 Dl. Eugen Pătrașcu, directorul societății Societății Servicii Publice 

Municipale Târgoviște S.R.L., prezintă materialul. 

      Dl. cons. David Șăulean dorește să știe despre ce proiect de investiții din 

fonduri europene este vorba atunci când se propune modificarea organigramei 

și a statului de funcții ale societății. 

      Dl. primar răspunde că pe Axa 4, Programul Operațional Regional în 

derulare, administrația locală târgovișteană a accesat două proiecte, cu o valoare 

totală de 170 de milioane de lei; primul proiect vizează printre altele și 

achiziționarea a 28 de autobuze Mercedes Benz Citaro Hybrid, autobuze care 

vor ajunge în Târgoviște de la finalul lunii februarie către finalul lunii martie, 

ca primă etapă; s-a finalizat perioada de depunere a ofertelor și pentru 

următoarea tranșă de 12 autobuze, probabil evaluarea va mai dura 30 de zile. 

Prin Programul Operațional Regional se accesează în cadrul aceluiași proiect și 

fonduri pentru reabilitarea integrală a stațiilor de călători, construirea unui 

depou și a două stații de capăt, reabilitarea unor artere rutiere importante din 

municipiu; pe această componentă, există o adresă de la Mercedes Benz  Citaro 

Hybrid prin care ni se aduce la cunoștință că începând cu luna februarie va avea 

loc training-ul pentru personal; mărirea structurii, capitalizarea societății cu un 

proiect de aproximativ 170 de milioane de lei presupune gestionarea de către 

societate a unei investiții importante care necesită mărirea organigramei; în cea 

mai mare parte este vorba de posturi de șoferi, controlori, până acum societatea 

a funcționat pe o structură provizorie, preluând transportul public local de la 

A.I.T.T.  

 Dl. cons. Șăulean consideră că aceste date ar fi trebuit menționate în 

materialele aferente proiectului de hotărâre. Dl. Primar susține că aceste date 

legate de proiectul european sunt făcute publice, prin conferințe de presă, 

investiția a fost aprobată de la indicatori la proiect de către consiliul local, sunt 

proiecte care reprezintă o continuare a investițiilor sau a situațiilor juridice 

reglementate anterior de către consiliul local. 

 Dl. cons. Cotinescu întreabă cum se asigură cofinanțarea pentru acest 

proiect. Dl. Primar răspunde că se încearcă obținerea unui credit, în cazul în 

care nu va fi obținut, cofinanțarea va fi asigurată din fonduri proprii; dl. primar 

susține totodată că nu este vorba de aceste autobuze, în ceea ce privește 

finanțarea, componenta de autobuze este doar o parte a acestui proiect. 
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  Dl. Cotinescu întreabă dacă aceste autobuze vor veni indiferent dacă vor 

exista sau nu banii pentru cofinanțare; dl. primar răspunde că partea de finanțare 

din partea municipiului este de 2%, acum se plătește doar o parte aferentă 

contractului de furnizare a autobuzelor și nu întreaga cotă de cofinanțare de 12 

milioane lei; Dl. Cotinescu întreabă dacă există acești bani necesari părții 

aferente contractului de cofinanțare. 

         Dl. primar afirmă că a fost aprobat un contract de credit de către consiliul 

local antrerior și se încearcă obținerea unui credit; motivul pentru care nu se pot 

face la acest moment credite este că datoria națională a ajuns la aproape 50%. 

Societatea trebuie să asigure personalul, nu vor fi angajați toți la acest moment, 

ci în funcție de necesități, nu se vor plăti salarii dacă nu este necesar pentru 

activitatea respectivă, dar trebuie să se poată asigura funcționalitatea unei 

structuri care beneficiază de investiții importante. 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 3. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte 

Dl. Mihai Stanciu, directorul societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., 

prezintă materialul. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 4. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.  

 Dna. Dumitru Elena Irina, consilierul juridic al societății MUNICIPAL 

SECURITY S.R.L. prezintă materialul. 

 Dl. cons. Șăulean consideră că atunci când se solicită o majorare salarială, 

la material ar fi trebuit atașată fișa postului persoanei pentru care se solicită 

majorarea, informații privind atribuțiile, responsabilitățile, un CV al dlui. 

director, indicatori de performanță.  

 Dl. viceprimar Rădulescu răspunde că toate aceste documente au fost 

prezentate atunci când actualul administrator a fost mandatat să conducă 

societatea. 

 Dl. cons. Șăulean solicită toate aceste date ca să se lamurească asupra 

necesității majorării salariale pentru administratorul societății; consideră că era 

oportun să se primească anumite informații și în ceea ce privește situația 

societății, dacă poate suporta anumite salarii, ce salarii au ceilalți angajați; dl. 

Șăulean afirmă că a primit informații de la salariații societății care sunt plătiți 

cu salariul minim pe economie, nu au mai primit uniforme, cei din parc nu au 

cabine, au solicitat în mod repetat majorarea salariului și li s-a răspuns că nu 

sunt bani. Chiar dacă se diminuează discrepanța salarială între directorii 
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celorlalte societăți se mărește cea dintre administratorul societății și ceilalți 

angajați.  

 Dl. viceprimar Rădulescu răspunde că angajații societății lucrează 168 

ore/lună. 

 Dl. Primar: Salariul asupra căruia urmează să vă pronunțati este 

echivalentul a patru indemnizații ale unui consilier local pentru participarea la 

ședințele de consiliu local, este un salariu aferent unui administrator cu 250 de 

oameni în subordine, fiind o activitate cu un anumit grad de risc. 

 Dl. cons. Cotinescu afirmă se poate face raportare nu numai la 

indemnizațiile consilierilor locali, ci și la salariul primarului care este 

echivalentul a doisprezece salarii ale unui angajat de la Municipal Security. Dl. 

primar răspunde că salariul primarului este stabilit prin lege. Dl. cons. 

Cotinescu: „Nu ne aflăm pentru bâlci în consiliul local, ci ca să găsim soluții”. 

Dl. primar: „Dar nu ne aflăm aici să ascultăm toate aceste luări de poziție, pe 

lângă subiect, care nu reprezintă altceva decât o încercare de spoială a unei 

activități în administrația publică locală. Cu tot respectul, în mai puțin de șase 

luni o să vă fie rușine să spuneți că sunteți din Partidul Național Liberal”.  

 Dl. cons. Cotinescu: acești oameni sunt plătiți cu salariul minim pe 

economie, nu beneficiază de echipament, comparativ cu salariații de la Poliția 

Locală, ambele finanțate din bugetul local. Societatea Municipal Security a 

înregistrat de-a lungul timpului datorii la finanțe, penalizările la aceste datorii 

le plătește tot primăria, ceea ce înseamnă o proastă administrație; trebuie luat 

în calcul că nu există bani pentru majorarea salariilor, pentru angajarea de 

personal, pentru cofinanțarea proiectelor europene sau pentru bursele elevilor. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru”, 

un vot împotrivă - Cotinescu Ilie Aurelian și 8 abțineri: Bercu Adrian-

Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, Calomfirescu Marius, Ilie Virgiliu, 

Mărgărit Dan-Iulian, Șăulean David, Ștefan Loredana-Mariana și Tică Dan 

Alexandru, proiectul devenind HCL nr. 5. 

5. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de 

legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice la Societatea ECO-SAL 2005 S.A. TÂRGOVIȘTE 

Dna. Silvia Stanca Secretarul General al Municipiului, prezintă 

materialul. 

Dl. primar face precizarea că după depunerea CV-urilor, analiza dosarelor, 

parcurgerea procedurii în ansamblu, propunerile vor fi supuse votului 

consiliului local. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 6. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare 

dintre Municipiul Târgovişte şi Judeţul Dâmboviţa, în vederea participării 
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la Târgul de Turism al României, virtual, ediția de primăvară, organizat 

de ROMEXPO în perioada 18 – 21 februarie 2021 

Dna. Alice Stana, șeful Biroului Protejarea Patrimoniului, face prezentarea 

materialului. 

Dl. cons. Mărgărit propune ca în prezentarea pe care o va face municipiul, 

să fie promovată si Mitropolia Târgoviștei. 

Dna. Alice Stana răspunde că în cadrul prezentării va fi promovată și 

Mitropolia și celelalte biserici, care au făcut parte dintr-un proiect ce s-a 

finalizat în luna decembrie 2020, proiect ce a vizat promovarea bisericilor și 

mânăstirilor din Târgoviște și din județul Dâmbovița. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 7. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare şi echipare Creşa nr. 2” 

Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. 

Dl. cons. Cosmin Bozieru declară că nu va vota pentru aprobarea 

indicatorilor economici și finanțarea de la bugetul local a investițiilor care vor 

fi prezentate în această ședință de Direcția Managementul Proiectelor, pentru 

că devizul nu este detaliat și declară că nu este de acord ca primăria să plătească 

peste două miliarde de lei dotări, în condițiile în care această cheltuială este 

eligibilă, ca primăria să aibă o contribuție de 56.000 lei la o parcare, plata 

cheltuielilor cu utilitățile, care sunt eligibile. 

Dl. Ciprian Stănescu afirmă că valoarea finanțării de la minister este de 

2.719.000 lei, restul trebuie plătit de la bugetul local. 

Dl. Cosmin Bozieru: Cheltuieli diverse și neprevăzute la Creșa nr. 13 peste 

1 miliard, la Creșa 16 asistență tehnică de 80.000 lei, iar la Creșa 2 asistența 

tehnică are o valoare de 21.000 lei. 

Dl. Ciprian Stănescu răspunde că asistența tehnică cuprinde atât asistența 

din partea proiectantului cât și asistența din partea dirigintelui. În urma derulării 

procedurilor de achiziție fiecare prestator de servicii își evaluează oferta; Creșa 

16 și Creșa 2 sunt două obiective de investiții diferite. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru”, 7 

voturi împotrivă: Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, 

Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Ștefan Loredana-

Mariana și Tică Dan Alexandru și 2 abțineri: Mărgărit Dan-Iulian și Șăulean 

David, proiectul devenind HCL nr. 8. 

Dl. director face precizarea că la începutul fiecărui an ministerul solicită să 

fie transmis devizul general actualizat și hotărârea de consiliu de aprobare a 

acestuia. 
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8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 

privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, 

etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare 

(consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 2” 

Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 

9 voturi împotrivă: Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, 

Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-

Iulian, Șăulean David, Ștefan Loredana-Mariana și Tică Dan Alexandru, 

proiectul devenind HCL nr. 9. 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 23/30.01.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare şi echipare Creşa nr. 13” 

Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 

9 voturi împotrivă: Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, 

Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-

Iulian, Șăulean David, Ștefan Loredana-Mariana și Tică Dan Alexandru, 

proiectul devenind HCL nr. 10. 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/28.07.2017 

privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, 

etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare 

(consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 13” 

 Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 

9 voturi împotrivă: Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, 

Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-

Iulian, Șăulean David, Ștefan Loredana-Mariana și Tică Dan Alexandru, 

proiectul devenind HCL nr. 11. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 24/30.01.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare şi echipare Creşa nr. 14”, Târgoviște, jud. Dâmbovița 

Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 

9 voturi împotrivă: Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, 

Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-

Iulian, Șăulean David, Ștefan Loredana-Mariana și Tică Dan Alexandru, 

proiectul devenind HCL nr. 12. 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 268/28.07.2017 

privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, 

etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare 

(consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 14” 

Târgoviște, jud. Dâmbovița 

Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 

9 voturi împotrivă: Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, 

Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-

Iulian, Șăulean David, Ștefan Loredana-Mariana și Tică Dan Alexandru, 

proiectul devenind HCL nr. 13. 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 25/30.01.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare şi echipare Creşa nr. 16” 

Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 

9 voturi împotrivă: Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, 

Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-

Iulian, Șăulean David, Ștefan Loredana-Mariana și Tică Dan Alexandru 

proiectul devenind HCL nr. 14. 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 269/28.07.2017 

privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, 

etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare 

(consolidare, recompartimentare), modernizare și echipare Creșa nr. 16” 

Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 

9 voturi împotrivă: Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, 

Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-

Iulian, Șăulean David, Ștefan Loredana-Mariana și Tică Dan Alexandru, 

proiectul devenind HCL nr. 15. 
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15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 386/10.10.2018 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - 

economici pentru obiectivul „Amenajare skatepark în Municipiul 

Târgovişte – adiacent Parcului Chindia” 

Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul. 

Dl. cons. Bercu întreabă cine a semnat recepția la finalizarea acestui 

obiectiv. Dl. Stănescu răspunde că recepția fost semnată de comisia de recepție 

formată din reprezentați ai Direcției Managementul Proiectelor, Direcției 

Economice, Direcției Urbanism, Inspectoratului de Stat în Construcții. 

Dl. cons. Bercu consideră că este un pericol faptul că zona de acces este 

din dale de beton, în condițiile în care există alei pentru biciclete și zonă de rulaj 

pentru skate-uri. Dl. Primar răspunde că pe axa respectivă de finanțare nu s-a 

permis să se construiască mai mult de 10% din suprafață; zona din dale 

reprezintă calea de acces, și nu trebuie să se intre pe bicicletele sau pe skate, 

acestea urmând să fie folosite în zonele special amenajate. 

Dl. cons. Bozieru: devizul nu este detaliat, s-a construit pe 10% din 

suprafață, 388 mp, lucrările având o valoare de 7 miliarde, iar restul 5 miliarde 

reprezintă gazon, copaci, etc.  

Dl. Primar răspunde că este vorba și despre echipamentele sportive care nu 

afectează spațiul verde, și care au o anumită valoare; la finalizarea obiectivului 

s-a făcut vizită de la Ministerul Dezvoltării, nu au fost probleme. 

Dl. cons. Bozieru întrebă de ce echipamentele sportive nu apar în deviz; dl. 

Primar răspunde că acestea au fost aprobate, s-a organizat o licitație publică; dl. 

Bozieru consideră ca aceste materiale trebuiau să existe la mapa de ședință. Dl. 

Stănescu afirmă că devizul general a fost întocmit conform HG 907/2016. 

Dl. primar susține că licitația publică nu conferă dreptul autorității 

contractante sau consiliului local să cenzureze acea licitație publică; dl. cons. 

Bozieru consideră că totul se putea face la jumătate din valoarea actuală; dl. 

viceprimar Rădulescu răspunde că firmei care a câștigat licitația nu i se putea 

impune să realizeze lucrarea la jumătate de preț; dl. primar: „Ce conduită 

juridică putea să adopte autoritatea contractantă într-o atare situație?”; Dl. cons. 

Bozieru: atunci când proiectantul a venit cu un deviz de 10 -12 miliarde, trebuia 

refuzat; dl. primar răspunde că ar fi însemnat să refuzăm banii pe proiect 

proveniți din fonduri europene. Cosmin Bozieru: „Dacă sunt bani europeni 

merită furați, nu?” 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru”, 8 

voturi împotrivă: Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, 

Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Șăulean David, 

Ștefan Loredana-Mariana și Tică Dan Alexandru și o abținere – Mărgărit Dan-

Iulian, proiectul devenind HCL nr. 16. 
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16. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al 

Municipiului Târgoviște a rețelei de iluminat public stradal din Bulevardul 

Regele Ferdinand 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 17. 

17. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al 

Municipiului Târgoviște a bunurilor ce compun drumul de legatură DJ 

720E Gara Târgoviște Sud - Centura Municipiului 

Târgoviște  (Bulevardul Regele Ferdinand) 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 18. 

18.  Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a 

Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de 

investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare) 

modernizare Creșa nr. 14 Târgoviște”  

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 19. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 20. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 21. 

21. 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 01.01.2021 - 

31.12.2021 

Dl. Ciprian Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 22 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 225/30.09.2020 

și H.C.L. nr. 270/26.11.2020 în sensul actualizării prețurilor de vânzare 
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Dl. Ciprian Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 23. 

23. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a 

spaţiului în suprafaţă de 10,5 m2 situat în Municipiul Târgovişte, Parcul 

Chindia 

Dna. Ana Badea, reprezentantul Direcției de Salubritate, prezintă 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 24. 

Se propune ca din comisia de licitație să facă parte: Tudora Andrei, Cozma 

Constantin și Bercu Adrian. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 21 de 

voturi „pentru”. Se supune votului componența comisiei. Se aprobă cu 21 de 

voturi „pentru”. 

24. Informare privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav, desfăşurată în semestrul al II-lea al anului 2020 

 Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, prezintă 

materialul. 

  S-a luat act. 

 Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna 

februarie să fie dl. Ioan-Corneliu Sălișteanu. Se supune votului această 

propunere. Se aprobă cu 21 de voturi „pentru”. 

 

      Cu acestea, ședința se declară închisă. 

    

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL GENERAL  

                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                        

     ec. Alexandru Bugyi                                    jr. Silvia-Elena Stanca 

 

  

 

 

 

                                   Redactat, 

                                                                    cons. DAPL Diana Ion 


