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             PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 19.04.2019 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 21 consilieri în funcţie, dl. 

Secretar al Municipiului Târgovişte, jr. Chiru-Cătălin Cristea 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. 1056 din data de 15.04.2019. 

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. 

Ședinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Ion Cucui, ales 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna aprilie 2019. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

28.03.2019. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

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

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții 

contractuale din cadrul Teatrului Municipal „Tony Bulandra” 

Târgoviște 
Dna. ec. Violeta Scarlat, în calitate de reprezentant al Teatrului 

Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște, prezintă materialul care a stat 

la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 184. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale Direcţiei Complex Turistic de Nataţie 

Târgovişte   

Dl. prof. Ciprian Prisăcaru, director al Direcţiei Complex Turistic 

de Nataţie Târgovişte, prezintă materialul care a stat la baza proiectului 

de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 185. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat dintre Direcția Complex Turistic de Natație, Clubul 

Sportiv Municipal Târgoviște și Palatul Copiilor Târgoviște, pentru 

organizarea competiției naționale de înot „Cupa 1 Mai”  
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Dl. prof. Ciprian Prisăcaru, director al Direcţiei Complex Turistic 

de Nataţie Târgovişte, prezintă materialul care a stat la baza proiectului 

de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru” şi 2 “abţineri” (d-nii. cons. Joiţa Ion şi Rădulescu Cătălin), 

proiectul devenind HCL nr. 186. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a 

statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare 

ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 

Târgovişte 

Dna. Roxana Duică, Șef Birou Resurse Umane, Relaţii Externe, 

Culturale, Artistice şi Sociale, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 188. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Înțelegerii 

de Cooperare între Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din 

România și Municipiul Targovishte din Republica Bulgaria  

Dna. Roxana Duică, Șef Birou Resurse Umane, Relaţii Externe, 

Culturale, Artistice şi Sociale, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 187. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

Târgovişte 

Dna. Elena Mihai, reprezentant al societăţii MUNICIPAL 

CONSTRUCT S.A. Târgovişte, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 189. 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgovişte 

Dna. Diana Stănescu, reprezentant al societăţii Municipal Security 

S.R.L. Târgovişte, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 190. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de 

venituri si cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 2018 al 

societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște 
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Dna. Elena Nastasia, reprezentant al societății ECO-SAL 2005 S.A. 

Târgoviște, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 191. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare 

pentru anul 2018 ale societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte 

Dna. Elena Nastasia, reprezentant al societății ECO-SAL 2005 S.A. 

Târgoviște, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 192 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

203/18.08.2016 privind acordarea unor facilităţi la transportul 

public de călători în municipiul Târgovişte, republicată  

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

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 193. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului 

regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al 

municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes 

local, aprobat prin H.C.L. nr. 215/14.08.2014 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru, proiectul devenind HCL nr. 194. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local 

multianual pentru creșterea numărului de cladiri noi și existente al 

căror consum de energie este aproape egal cu zero - NZEB 

Dl. ing. Aurel Ciobanu, director general în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

Dl. cons. Honorius Moțoc propune modificarea sintagmei „al căror 

consum de energie este aproape egal cu zero” cu „al căror consum de 

energie tinde către zero”.  

Preşedintele de şedinţă, dl. cons. Ion Cucui, explică faptul că 

proiectul de hotărâre a fost redactat ţinându-se seama strict de 

exprimarea din textul de lege. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 195. 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico – 

economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE ŞI 

MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, 

Ion Neculce, Fructelor şi Luceafărului” 

Dl. ing. Aurel Ciobanu, director general în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 196. 

14. Proiect de hotărâre privind relocarea activităţilor Școlii 

Gimnaziale „Mihai Viteazul” din Târgovişte pe perioada derulării 

contractului de execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului de 

investiţie „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII 

EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, 

MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZILE 

„MIHAI VITEAZUL” din Târgoviște, județul Dâmbovița 

Dl. ing. Aurel Ciobanu, director general în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 197. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiei „Extindere 

reţea de gaze naturale pe strada Vidin, localitatea Târgovişte, 

judeţul Dâmboviţa” 

Dl. ing. Aurel Ciobanu, director general în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 198. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție 

pentru anul 2018 

Dna. dr. ec. Daniela Popa, directorul Direcției Economice, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 199. 

Dl. cons. Adrian Gheorghe Bercu anunţă că următorii consilieri 

municipali nu vor participa la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de 

zi şi nici la votul aferent acestui punct: dl. Adrian Gheorghe Bercu, dl. 

Constantin Gherghescu, dl. Adrian Ghinescu, dna. Neli Ion, dna. Livia 

Mocanu, dl. Honorius Moţoc, dna. Mariana - Georgeta Negoescu, dl. 

Silviu Gabriel Tănase. 
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Cu permisiunea d-lui preşedinte de şedinţă, cei 8 consilieri 

enumeraţi părăsesc sala de şedinţă pe perioada dezbaterilor şi votului 

aferent punctului 17 de pe ordinea de zi, urmând să revină în sală la 

dezbaterile legate de punctul 18 de pe ordinea de zi.    

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 

Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019 

Dna. dr. ec. Daniela Popa, directorul Direcției Economice, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Dl. primar, jr. Daniel-Cristian Stan, ia cuvântul şi constată că grupul 

consilierilor P.N.L. a părăsit sala la cel mai important punct de pe 

ordinea de zi. Consideră că părăsirea sălii nu este o soluţie şi că dacă 

aceşti consilieri nu erau de acord cu proiectul de buget ar fi trebuit să 

rămână la dezbateri, să facă amendamente şi să se discute pe marginea 

a ceea ce îi nemulţumeşte la acest proiect de buget propus de executiv. 

Doreşte să clarifice situaţia legată de două probleme ridicate de 

grupul consilierilor P.N.L. în şedinţele de comisii şi anume: prima 

problemă este cea legată de faptul că Primăria Municipiului Târgovişte 

nu a bugetat patru autobuze destinate transportului elevilor. 

Menţionează că executivul primăriei respectă întocmai dispoziţiile 

hotărârii de consiliu nr. 92 din data de 15.02.2019, hotărâre adoptată la 

timpul respectiv în unanimitate de Consiliul Local Municipal 

Târgovişte. Dă citire articolului 6 din sus hotărârea susmenţionată, 

articol în care s-a aprobat achiziţionarea unui număr de 4 autobuze 

destinate transportului elevilor şi studenţilor pe raza Municipiului 

Târgovişte. Arată că în anexa nr. 6 la proiectul de buget pentru anul 

2019 este prevăzut ca în anul 2019 să se achiziţioneze un număr de 28 

de autobuze ecologice din care patru vor fi destinate transportului 

elevilor şi studenţilor pe raza Municipiului Târgovişte. Împreună cu 

cele 12 autobuze ecologice care vor fi achiziţionate în anul 2020, parcul 

auto destinat transportului de călători pe raza Municipiului Târgovişte 

va fi modernizat în total cu 40 de autobuze noi. Grupul P.N.L. doreşte 

ca, pe lângă aceste 40 de autobuze noi, să se prevadă în bugetul pentru 

anul 2019 bani pentru achiziţionarea a încă 4 asemenea autobuze. Ideea 

este că dacă cele 40 de autobuze ecologice noi vor fi achiziţionate pe 

fonduri europene, costul celorlalte 4 autobuze va trebui suportat din 

bugetul local, în condiţiile în care preţul unui astfel de vehicul se ridică 

undeva la două milioane de lei, adică un total de 8 milioane lei. Dl. 

primar susţine că efectiv nu există soluţie pentru modificarea bugetului 

în acest sens, considerând, de asemenea, că este ilegal, imoral şi 

neproductiv să se prejudicieze bugetul local pentru achiziţionarea a 4 

autobuze în condiţiile în care se vor achiziţiona gratis 40 de autobuze 

prin intermediul fondurilor europene. Concluzionează că în momentul 

în care se vor achiziţiona primele 28 de autobuze, 4 vor fi destinate 
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transportului elevilor şi studenţilor pe raza Municipiului Târgovişte. 

Consideră că grupul P.N.L. a părăsit sala de şedinţe în mod nejustificat 

şi se declară dezamăgit de modul în care colegii consilieri de la P.N.L. 

au înţeles să îşi îndeplinească obligaţiile pe care le au. Arată că în anexa 

6 la proiectul de buget pentru anul 2019 este prevăzut un cuantum de 

316 milioane lei reprezentând finanţările nerambursabile, urmare a 

accesării fondurilor europene pentru obiectivele de investiţii ce se vor 

derula pe raza Municipiului Târgovişte.  

A doua problemă ca temă de discuţie este cea referitoare la 

proiectul de buget al Teatrului Municipal Tony Bulandra şi anume 

prevederile bugetare legate de Festivalul B.A.B.E.L. 

Urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţii teatrului şi ai Direcţiei 

Economice, s-a decis suplimentarea bugetului acestui festival, cu un 

credit de angajament însă, cu aproximativ 250 mii lei. 

Referitor la proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Târgovişte pentru anul 2019, dl. primar consideră că este 

unul echilibrat şi arată că în funcţie de disponibilităţile bugetare care 

vor apărea pe parcursul anului (aşa cum s-a întâmplat, spre exemplu, cu 

suplimentarea de 300 mii lei acordată de la bugetul de stat în cursul 

zilei de 18.04.2019), se vor putea regla anumite lucruri prin rectificări 

bugetare. Dă asigurări că la momentul actual bugetul acoperă plata 

drepturilor salariale inclusiv a indemnizaţiilor însoţitorilor persoanelor 

cu handicap, cofinanţarea proiectelor europene în limita pe care o 

avem, în medie de 2 %, funcţionarea serviciilor publice care sunt 

indispensabile activităţii administraţiei publice locale şi comunităţii 

locale. 

Dl. Secretar al Municipiului Târgovişte, jr. Chiru-Cătălin Cristea, 

face menţiunea că părăsirea sălii de şedinţe de către cei 8 consilieri nu 

are relevanţă juridică, cvorumul fiind asigurat, acest proiect de hotărâre 

putând fi adoptat conform prevederilor legale, cu jumătate plus 1 din 

numărul consilierilor locali aflaţi în funcţie, în sală sunt 13 consilieri 

deci lucrările şedinţei consiliului local se desfăşoară într-un cadru legal.  

Dl. cons. Dumitru Barbu se declară dezamăgit de colegii care au 

părăsit sala pentru că ar fi fost bine să îşi expună punctul lor de vedere 

în cadrul dezbaterilor pentru buget. Consideră anormal să se 

achiziţioneze 28 de autobuze în mod gratuit şi apoi să se solicite 

cheltuirea din banii publici a 8 milioane de lei pentru încă patru 

autobuze. Discuţia din februarie 2019 a avut drept scop stabilirea, în 

principiu, a 4 trasee speciale de circulaţie a mijloacelor de transport în 

comun pentru elevi şi studenţi pe raza Municipiului Târgovişte, trasee 

pentru care executivul trebuia să asigure autobuze. Consideră că d-nii 

consilieri care au părăsit sala nu au înţeles că apanajul precum şi 
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atribuţiile privind construirea proiectului de buget de venituri şi 

cheltuieli revine executivului.      

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi 

“pentru” (8 consilieri nu au participat la dezbateri şi la vot: dl. Adrian 

Gheorghe Bercu, dl. Constantin Gherghescu, dl. Adrian Ghinescu, dna. 

Neli Ion, dna. Livia Mocanu, dl. Honorius Moţoc, dna. Mariana - 

Georgeta Negoescu, dl. Silviu Gabriel Tănase), proiectul devenind 

HCL nr. 200. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării 

procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în 

vederea finanțării unor investiţii 

Dna. dr. ec. Daniela Popa, directorul Direcției Economice, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Dl. cons. Adrian Gheorghe Bercu declară că, urmare a ineficienţei 

de care a dat dovadă executivul în administrarea creditului obţinut 

pentru reabilitarea drumului de centură, grupul P.N.L. nu este de acord 

cu acest proiect de hotărâre.  

Dl. primar, jr. Daniel-Cristian Stan, solicită d-nei director economic 

să indice investiţiile pentru care se doreşte contractarea acestui credit. 

Dna. director Daniela Popa enumeră obiectivele de investiţii pentru 

se doreşte contractarea acestui împrumut şi anume: reabilitare şi 

modernizare stadion Eugen Popescu, extindere reţele apă şi canalizare 

în municipiul Târgovişte inclusiv cartier Priseaca, extindere reţele gaze 

naturale în municipiul Târgovişte inclusiv cartier Priseaca, reabilitare 

termică blocuri, reparaţii capitale străzi, reabilitare şi modernizare Piaţa 

Tricolorului, modernizare şi reabilitare strada Neagoe Basarab, 

reabilitare şi modernizare Piaţa Revoluţiei, reabilitare şi modernizare 

Parcul Mitropoliei, reabilitarea drumului de centură. 

Dl. primar, jr. Daniel-Cristian Stan, ia cuvântul şi arată că, din 

atitudinea d-lor consilieri P.N.L. reiese că nu este nevoie de investiţiile 

enumerate de d-na director economic. Le cere d-lor consilieri să 

reflecteze mai bine, pentru că nu identifică niciun motiv plauzibil de a 

nu fi de acord cu aceste proiecte de reabilitare absolut necesare la 

nivelul Municipiului Târgovişte.  

Dincolo de latura politică, consilierii locali au şi responsabilităţi de 

natură administrativă. Gradul de îndatorare este, incluzând acest 

împrumut, estimat undeva la 10 % din maximum de 30%. 

Consideră că atitudinea consilierilor P.N.L. nu are nicio motivaţie 

administrativă, ci doar aceea de a bloca dezvoltarea oraşului. 

Nu există altă soluţie financiar vorbind, pentru susţinerea 

investiţiilor enumerate de d-na director economic, decât contractarea 

acestui credit. Roagă d-nii consilieri să indentifice, dacă se poate, o altă 

sursă de finanţare.  
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 Dl. cons. Adrian Gheorghe Bercu arată că nu doreşte să gireze cu 

votul său şi al colegilor săi din grupul P.N.L. o nouă situaţie similară cu 

cea produsă la drumul de centură în urmă cu ceva timp. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi 

“pentru” şi 8 abţineri (dl. Adrian Gheorghe Bercu, dl. Constantin 

Gherghescu, dl. Adrian Ghinescu, dna. Neli Ion, dna. Livia Mocanu, dl. 

Honorius Moţoc, dna. Mariana - Georgeta Negoescu, dl. Silviu Gabriel 

Tănase), proiectul devenind HCL nr. 201. 

19. Proiect de hotărâre privind indexarea, ţinând cont de rata 

inflaţiei, a taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte 

pentru anul 2020 

Dl. ing. Iulian Crintescu, Șef Serviciu Impozite și Taxe, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Dl. cons. Silviu Gabriel Tănase solicită reducerea cotei de 

impozitare pentru persoane juridice de la 40 % la 30 %, motivând prin 

faptul că Municipiul Târgovişte are printre cele mai mari impozite din 

regiune iar agenţii economici sunt împovăraţi de aceste taxe. Dacă nu 

se mai poate pentru 2019, solicită ca amendamentul său să fie 

implementat începând cu anul 2020. Arată că a mai susţinut acest 

amendament şi în urmă cu doi ani însă a fost respins. Cere să se ţină 

cont de faptul că impozitele se măresc de la an la an datorită indicelui 

de inflaţie, că la fiecare 3 ani clădirile se reevaluează şi odată cu 

legislaţia în vigoare, s-au mărit ca şi valoare iar agenţii economici nu 

mai pot să îşi plătească aceste taxe. 

Dl. primar, jr. Daniel-Cristian Stan, ia cuvântul şi arată că acest 

amendament trebuia să fie supus dezbaterii publice în contextul în care 

s-a discutat acum doar de o indexare cu rata inflaţiei. 

La o viitoare şedinţă de consiliu local, în termenul prevăzut de lege 

pentru a modifica taxele şi impozitele locale, se va putea discuta şi de o 

modificare a cotelor de impozitare pentru că este necesară o evaluare a 

impactului bugetar care îl va produce o astfel de scădere a taxelor.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 202. 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului 

local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 

în Municipiul Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 106/17.04.2014  

Dl. Gabriel Beznoiu, consilier în cadrul Direcţiei Urbanism, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 203. 

21.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Procesului-Verbal 

nr. 3 din data de 11.04.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a 

locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L. 
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Dl. ing. Eugen Pușcașu, șef  Serviciu Administrarea Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 204. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui 

apartament din fondul locativ de stat, către actualul chiriaş 

Dl. ing. Eugen Pușcașu, șef  Serviciu Administrarea Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 205. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţionării 

Serviciului de Dispecerat al Sistemului de Iluminat Public în 

căminul 2 din Bulevardul Unirii nr. 24, Municipiul Târgovişte, 

Judeţul Dâmboviţa 
Dl. ing. Aurel Ciobanu, director general în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 206. 

24. 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 concesiunea societății 

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.   
Dna. dr. ec. Daniela Popa, directorul Direcției Economice, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 207. 

25. Proiect de hotărâre privind reglementarea dreptului de 

administrare asupra imobilului situat în strada Radu Vărzaru 

Armaşu nr. 9A, Municipiul Târgovişte 
Dna. dr. ec. Daniela Popa, directorul Direcției Economice, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 208. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 

Târgovişte 

Dna. dr. ec. Daniela Popa, directorul Direcției Economice, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 209. 
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27. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire 

directă către societatea Municipal Construct S.A. a unor bunuri 

imobile 
Dl. ec. Ion Dragomir, şef Serv. Contracte Autorizaţii din cadrul 

D.A.P.P.P., prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 210. 

28. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea 

și valorificarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcţiei 

de Salubritate 
D-na Georgeta Sitaru, reprezentant al Direcţiei de Salubritate, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 211. 

29. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

vederea închirierii  pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în 

suprafaţă de 23 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, zona Hala 

micro XI, strada Vlad Ţepeş, adiacent Pieţei Vlad Ţepeş 
Dna. jr. Ana Badea, reprezentant al Direcției de Salubritate, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 212. 

Se propun reprezentanţii consiliului local în cadrul comisiei de 

licitație: dl. cons. Joiţa Ion, dl. cons. Păunescu Mihai - Andrei și d-na. 

cons. Ion Neli. Se supune la vot ca din comisia de licitaţie să facă parte 

consilierii nominalizaţi. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”. 

 Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din 

luna mai 2019 să fie dl. cons. Patic Paul-Ciprian. Se supune la vot. Se 

aprobă cu 20 de voturi “pentru” şi o “abţinere”: d-na cons. Erich Agnes 

Terezia. 

 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

         prof. univ. dr. Ion Cucui                 jr. Chiru-Cătălin Cristea 
 

 

 

 Red. cons. Horaţiu Radu Maniţi 


