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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 13.12.2017 

 

  Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri 

în funcţie, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în 

conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

  Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 4683 din data de 09.12.2017. 

  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. 

  Dl. Secretar solicită propuneri pentru preşedintele de şedinţă. Este propus dl. 

Bugyi Alexandru. Se supune la vot. Se aprobă cu 21 de voturi pentru. 

  Se propune suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotărâre privind 

aprobarea tarifului maximal pentru serviciile de pază prestate de către Municipal 

Security S.R.L. 

  Se supune votului ordinea de zi cu suplimentarea amintită. Se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

 Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local din 

data de 13.11.2017. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local din 

data de 29.11.2017. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 Se supune votului procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de 

23.11.2017. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

  Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul 

Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte 

Dl. Voiculescu, directorul adjunct al Poliţiei Locale, prezintă materialul. Se supune 

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

nr. 480. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 261/28.07.2017 referitoare 

la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 

Târgovişte şi al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal 

Târgovişte 

 Dl. Secretar prezintă materialul. Dl. Tănase susţine această iniţiativă, dar aminteşte 

că salariile unor angajaţi din cadrul S.P.C.L.E.P au scăzut şi solicită rezolvarea acestor 

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

proiectul devenind HCL nr. 481. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea 

standardelor minime de cost în  cadrul Centrelor din cadrul Direcției de 

Asistență Socială pentru anul 2018 

 Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, prezintă materialul. Se 

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

devenind HCL nr. 482. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre 

Direcţia Generală Anticorupţie şi Municipiul Târgovişte, în vederea organizării şi 

derulării în comun a unor activităţi de educaţie anticorupţie 

 Dl. Secretar prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 

cu 20 voturi „pentru”, dna. Ilie lipseşte din sală, proiectul devenind HCL nr. 483. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local, pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de 

către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 

 Dna. Badea, reprezentantul Direcţiei de Salubritate, prezintă materialul. Se supune 

la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, dna. Ilie şi dna. Ion 

lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 484. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a 

cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare şi a nivelului 

cotizaţiei, pentru anul 2018 

 Dl. Secretar prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 

cu 19 voturi „pentru”, dna. Ilie şi dna. Ion lipsesc din sală, proiectul devenind HCL 

nr. 485. 

7. Proiect de hotărâre privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante 

ale societăţii CREON IMPEX S.R.L. 

 Dl. Crintescu, şef Serviciu Impozite şi Taxe Locale, prezintă materialul. Se supune 

la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, dna. Ilie şi dna. Ion 

lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 486. 

 Dna. Ilie părăseşte lucrările cu acordul preşedintelui de şedinţă. În sală sunt 

prezenţi 20 de consilieri. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în 

Municipiul Târgovişte pentru anul 2018 

 Dl. Crintescu, şef Serviciu Impozite şi Taxe Locale, prezintă materialul. 

 Dna. cons. Gheorghe propune acordarea de facilităţi persoanelor fizice sau juridice 

care desfăşoară activităţi de promovare a oraşului (deţinătorii de restaurante, hoteluri 

sau cei care produc obiecte de artizanat, suveniruri).  

 Dl. Crintescu precizează că taxa hotelieră a fost eliminată, iar alte facilităţi care nu 

sunt prevăzute în Codul Fiscal nu pot fi acordate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 487. 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Târgoviște pe anul 2017 

  Dna. Popa, directorul economic, prezintă materialul.  

  Dl. Moţoc propune ca, în perioada următoare, Preşedintele Clubului Sportiv 

Municipal Târgovişte să participe la o întâlnire cu membrii consiliului local pentru a 
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lămuri diverse probleme. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, o abţinere - Tănase Silviu, proiectul devenind HCL nr. 488. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

10.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire hotel”, Târgoviște, Bdul. Eroilor, nr. 22, beneficiar CHIŢULESCU 

PROD S.R.L. 

  Dna. Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

489. 

10.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Extindere locuinţă parter”, Târgoviște, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 20, 

beneficiari: Lupaşcu Dumitru şi Lupaşcu Gheorghiţa 

  Dna. Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

490. 

10.3  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuinţă P+1”, Târgoviște, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 26 A, 

beneficiar: Maican Mihai 

  Dna. Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

491. 

10.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință P+M  și anexa gospodărească parter”, Târgoviște, str. 

Înfrățirii, nr. 56, jud. Dâmbovița, beneficiari: Nițu Adrian-Cristinel și Nițu Iulia 

  Dna. Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

492. 

11 Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 6 din data de 

07.12.2017 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru 

tineri prin A.N.L. 

 Dl. Puşcaşu, şef Serviciu Administrare Patrimoniu Public şi Privat, prezintă 

materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 493. 

12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 5 din data de 

07.12.2017 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.  

 Dl. Puşcaşu, şef Serviciu Administrare Patrimoniu Public şi Privat, prezintă 

materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 494. 

13  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 5 din data de 

07.12.2017 al  Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale 

 Dl. Puşcaşu, şef Serviciu Administrare Patrimoniu Public şi Privat, prezintă 

materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 495. 
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14  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Municipal Security S.R.L. 

 Dl. Tomescu, directorul Municipal Security S.R.L., prezintă materialul. Se supune 

la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL 

nr. 496. 

15 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 426/2017 referitoare la 

încheierea contractului de mandat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi 

directorul Municipal Security S.R.L. 

 Dna. Stănescu, contabilul Municipal Security S.R.L., prezintă materialul. Se supune 

la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, o abţinere - Negoescu 

Mariana, proiectul devenind HCL nr. 497. 

16 Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Direcţiei de Salubritate şi modificarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza 

Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a 

serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al 

Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011 

 Dl. Secretar prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 

cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 498. 

17  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare 

la delegarea gestiunii serviciului public de construcții edilitar gospodărești către 

Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de 

administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte 

 Dl. Stanciu, directorul Municipal Construct S.A., prezintă materialul. Se supune la 

vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

499. 

18 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 124/17.04.2014 

referitoare la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public către 

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte 

 Dl. Stanciu, directorul Municipal Construct S.A., prezintă materialul.  

 Dl. cons. Tănase doreşte să ştie care este situaţia iluminatului public în zonele unde 

s-au desfăşurat lucrările pe PIDU-ri, deoarece aceste zone nu se află în administrarea 

Municipal Construct S.A., iar multe dintre lămpi sunt arse.  

 Dl. Stanciu precizează că în zona micro VI au fost făcute verificări şi descoperite 

multe nereguli care au fost aduse la cunoştinţa constructorului, dar nu au fost 

remediate de către acesta.  

 Dl. Primar precizează că există probleme cu societatea Delta, dar vor fi remediate. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 500. 

19  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea 

Universităţii „Valahia” din Târgovişte asupra imobilului-teren în suprafaţă de 

141.900 m
2
, situat în str. Aleea Sinaia, nr. 13 
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 Dl. Secretar prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 

cu 16 voturi „pentru”, 4 consilieri nu participă la dezbateri şi la vot: Mocanu Livia, 

Erich Agnes, Cucui Ion şi Patic Paul, proiectul devenind HCL nr. 501. 

20  Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă cu titlu gratuit către 

Arhiepiscopia Târgoviştei a bunului imobil-teren proprietate publică a 

Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 396 m
2
, situat în Cartierul Tineretului - 

Sagricom 

  Dl. Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidenţă Patrimoniu, prezintă 

materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 502. 

21  Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al Municipiului 

Târgovişte în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa a imobilului Punct Termic 

1, Micro III, situat in strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu şi a terenului 

aferent 

  Dl. Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidenţă Patrimoniu, prezintă 

materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, 3 

abţineri: Erich Agnes, Mocanu Livia şi Negoescu Mariana, proiectul devenind HCL 

nr. 503. 

22  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte  

  Dl. Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidenţă Patrimoniu, prezintă 

materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

dna. Erich lipseşte din sală, proiectul devenind HCL nr. 504. 

Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului 

maximal pentru serviciile de pază prestate de către S.C. Municipal Security 

S.R.L. 

  Dna. Stănescu, contabilul Municipal Security S.R.L., prezintă materialul. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 505. 

Se propune ca președinte pentru ședințele consiliului local din luna ianuarie să fie 

dna. Erich Agnes - Terezia. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 de voturi „pentru”. 

 

 Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

                     ec. Alexandru Bugyi                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                                           Redactat, 

                      jr. Ungureanu Mariana 

 


