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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 23.11.2017 

 

 Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de 

consilieri în funcţie, absenți fiind Bugyi Alexandru și Erich Agnes, 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. 4356 din data de 17.11.2017. 

 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. 

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

ședințele consiliului local din luna noiembrie. 

 Dl. cons. Moțoc, în numele Partidului Național Liberal, propune retragerea de 

pe ordinea de zi a punctului 11 „Proiect de hotărâre privind înfiinţarea societăţii 

Transport Municipal Târgovişte S.R.L.” și a punctului 13 „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de invesţii 

"Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, 

construirea infrastructurii necesare transportului electric, inclusiv staţii de alimentare a 

automobilelor electrice, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe 

coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgovişte", cu precizarea că se 

dorește un trasnsport public modern în municipiul Târgoviște, dar consideră că nu se 

poate trece la această etapă până nu se clarifică problemele contractuale cu A.I.T.T.  

 Dl. Primar susține referitor la proiectele de hotărâre susmenționate, că se 

dorește scoaterea de pe ordinea de zi a unor proiecte prin care administrația 

târgovișteană poate accesa fonduri de aproximativ o mie de miliarde lei vechi; în 

calitate de gestionar al intereselor administrative ale municipiului consideră că forul 

deliberativ de la nivelul administrației publice locale ar trebui să aibă ca principal 

obiectiv accesarea unor surse nerambursabile în vederea dezvoltării municipiului, 

contribuția municipiului în acest proiect fiind de numai 2%. 

 Dl. Primar face precizarea că prin înființarea unui operator nu se poate ajunge 

la un proces în instanță, în acest moment nu se deleagă serviciul de transport, nu se 

aduce atingere în nici un fel contractului existent încheiat cu A.I.T.T. În ceea ce 

privește punctul 13 al ordinii de zi, aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de invesţii, este instrumentul prin care se declanșează 

procedura de accesare al celor peste douăzeci de milioane de euro, reprezintă 

elementul indispensabil accesării fondurilor; consideră unul dintre cele mai periculoase 

atacuri pe care le poate face consiliul local în ceea ce privește accesarea fondurilor 

europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prin blocarea axei 4 care 

reprezintă cel mai mare, mai important, mai facil instrument de finanțare pentru 

municipiu până în 2023. Susține că din punct de vedere legal, înființarea unui operator, 

a unei societăți comerciale, nu produce nici un fel de efect juridic cu privire la 

existența unui contract de delegare de gestiune pentru serviciul de transport, cu atât 

mai puțin aprobarea unei note conceptuale și practic declanșarea proiectului de 
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accesare a peste douăzeci de milioane de euro; dl. primar afirmă că este poate cel mai 

mare proiect pe care administrația îl poate accesa și consideră că ar trebui cântărite 

foarte bine consecințele pe care le generează respingerea acestui proiect în consiliu 

local, iar pentru votul și conduita din consiliul local, fiecare consilier este răspunzător. 

Există un termen de un an în care asemenea proiecte trebuie publicate în Jurnalul 

Uniunii Europene, anul, axa de finanțare expiră în decembrie 2018. Completează că la 

acest moment Planul de mobilitate este deja aprobat de ADR-Sud Muntenia primindu-

se o adresă în acest sens, nemaifiind timp pentru schimbarea Planului de mobilitate sau 

a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului, ambele sunt documente 

obligatorii pentru accesarea de fonduri europene, accesarea celor peste douăzeci de 

milioane de euro la care se mai adaugă încă șase milioane de euro la Strategia Integrată 

de Dezvolatare Urbană pe celelate patru obiective ale axei 4. Nu există nici o problemă 

cu operatorul de transport, nu există nici o altă posibilitate pentru ca administrația 

locală târgovișteană să acceseze aceste sume, este o zonă concurențială, banii se vor 

duce la alte municipii reședintă de județ care au discernământul, abilitatea legală și 

responsabilitatea față de cetățeni de a accesa aceste fonduri. 

  Dl. Primar adaugă că actualul contract cu operatorul de transport este încheiat 

până în anul 2053, ceea ce ar presupune ca până în anul 2053 administrația locală 

targovișteană să nu poată accesa fonduri din cauza acestui contract; potrivit Ghidului 

de finanțare, pentru axa 4, punctul 3.2.1., pentru a putea accesa fonduri pe această axă 

trebuie să se respecte Regulamentul 1370/2007, regulament care stabilește că un astfel 

de contract nu poate fi încheiat pe o durată mai mare de 10 ani, în cazul de față sunt 53 

de ani, că dacă este încheiat pe o durată mai mare, potrivit Legii nr. 92/2007 el trebuie 

să înceteze la cel mult șase ani de la data intrării în vigoare a legii, contractul nu 

întrunește nici această condiție și că ar fi trebuit să fie atribuit în cadrul unei proceduri 

competitive, nici această condiție nefiind îndeplinită. 

    Dl. cons. Ghinescu afirmă că înființarea unui nou operator poate avea efecte 

juridice asupra contractului în derulare cu operatorul de transport, dacă acest contract 

interzice aceasta, dar având în vedere că actualul contract a fost transmis către 

consilieri, ieri la ora 16 și cuprinde 104 pagini nu a existat timpul necesar pentru a 

putea fi parcurs în totalitate.  

  Dl. Primar afirmă că blocarea finanțării europene înseamnă un prejudiciu adus 

bugetului local egal cu valoarea finanțării, suma de bani în cauză este o sumă pentru 

municipiul reședință de județ, este o sumă certă, condiționată de aprobarea celor două 

proiecte de hotarâre. 

  Dl. cons. Moțoc afirmă că a propus amânarea acestor proiecte și în cadrul 

comisiilor de specialitate, consideră că ședința nu a fost suficient pregătită în sensul că 

nu au fost puse la dispoziția consilierilor toate materialele necesare și în acest context 

s-a cerut clarificarea raporturilor cu A.I.T.T., în contract existând unele constrângeri și 

după ce lucrurile se vor clarifica propune relaurea discuțiilor, susținând că este o 

chestiune de prudență și nu se dorește prejudicierea bugetului, Partidul Național 

Liberal votând toate proiectele de investiții propuse până acum, iar față de aceste 

proiecte de pe ordinea de zi s-a solicitat clarificarea clauzelor contractuale. 

  Dl. Primar susține că proiectul propus este cel mai mare de până acum al 

administrației târgoviștene; susține că nu este timp la dispoziție, înființarea unui nou 

operator nu are nici o legătură cu actualul contract în derulare încheiat cu A.I.T.T., 

contractul actual poate înceta prin voința administrației locale cu plata unei despăgubiri 

sau prin acordul părților; dl. primar afirmă că există risc major să nu se poate accesa 

fondurile europene și nu este de acord, în calitate de inițiator, cu scoaterea de pe 

ordinea de zi ale ale celor două proiecte de hotărâre. 
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    Dl. cons. Moțoc afirmă ca grupul Partidului Național Liberal nu este împotriva 

modernizării transportului public în municipiul Târgoviște, cu obiecțiile 

susmenționate, până la clarificarea clauzelor contractuale. 

        Dl. cons. Ghinescu declară că se dorește clarificarea prevederilor din contractul 

pe care municipalitatea l-a încheiat cu societatea care asigură la acest moment 

transportul în municipiul Târgoviște; grupul Partidului Național Liberal nu se opune 

dezvoltării orașului, accesării de fonduri; se dorește amânarea cu câteva zile, o 

săptămână, consideră că trebuie să se voteze în cunoștință de cauză, după studierea 

contractului și a actelor adiționale la acesta ce au fost comunicate ieri, la ora 16 și 

asigurarea că în cuprinsul acestora nu există un singur articol care interzice 

municipiului să-și creeze un astfel de operator. 

    Dl. Primar răspunde că municipalitatea poate denunța unilateral contractul, 

existând clauză în acest sens; nu există nici un fel de termen de comparație între o 

eventuală despăgubire și douăzeci de milioane de euro; un eventual litigiu ar putea 

interveni doar în situația în care s-ar afecta contractul de delegare de gestiune. 

 Se supune votului ordinea de zi și suplimentarea: 1.„Proiect de hotărâre privind 

solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte de preluare din proprietatea publică 

a Judeţului Dâmboviţa în proprietatea publică a Municipiului Târgovişte a unui teren 

în suprafaţă de 16.658 m
2
,
 
situat în bulevardul Regele Carol I, nr. 51” și 2 „Proiect de 

hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea 

extinderea și echiparea Gradiniței cu program Prelungit “Rază de Soare”, din 

Târgoviște, Județul Dâmbovița”. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

 Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local 

din data de 06.10.2017. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

 Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local 

din data de 19.10.2017. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, dl. cons. Silviu Tănase 

lipsește din sală. 

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

data de 31.10.2017. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, dl. cons. Silviu Tănase lipsește 

din sală. 

 Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare a consiliului local 

din data de 27.10.2017. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, o abținere: Cucui Ion, dl. 

cons. Silviu Tănase lipsește din sală. 

 Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii contractuale de 

execuţie din cadrul Poliţiei Locale Târgovişte 

      Dl. Dinu, directorul Poliției Locale prezintă materialul. Se supune votului 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și două abțineri: Ion Neli și 

Tănase Silviu, proiectul devenind HCL nr. 451 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale Târgovişte   
      Dl. Secretar prezintă punctele 2,3 și 4 ale ordinii de zi, fiind trei proiecte de 

hotarâre care vizează modificarea structurii unor instituții din subordinea Consiliului 

Local sau a Aparatului de Specialitate al Primarului, în esență fiind vorba de 

reașezarea unor posturi în limita celor 820 care revin municipalitații potrivit formulei 

care rezultă din lege. 

            La punctul 2 al ordinii de zi privind aprobarea organigramei, statului de funcţii 

şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale Târgovişte apare o 

reducere de 12 posturi fără modificarea structurii funcționale a acesteia, păstrându-se 
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toate compartimentele și serviciile și, în mod corespunzător, creșterea efectivului 

personalului cu 10 posturi în Aparatul de Specialitate al Primarului și două posturi în 

cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat. Aceste trei 

modificări de structură sunt avizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

    Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 452 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale  Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o 

abținere Negoescu Mariana, proiectul devenind HCL nr. 453 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

ale Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 454 

5. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din 

cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște 

 Dna. Violeta Scarlat, reprezentant al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” 

Târgoviște prezintă materialul. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 455 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Municipiul Târgovişte în vederea implementării 

proiectului naţional de dezvoltare emoţională „ABC- ul emoţiilor”, în perioada 

noiembrie 2017 – iunie 2018 

 Dna. Silvia Stanca, directorul Direcției Administrație Publică Locală prezintă 

materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 456 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 

Municipiul Târgovişte şi Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa în vederea 

organizării evenimentului “Târgul de Crăciun”, în perioada 4 - 28 decembrie 

2017 

Dna. Silvia Stanca, directorul Direcției Administrație Publică Locală prezintă 

materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 457 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare și 

selecționare a asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență-

socială 

  Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială prezintă 

materialul. 

  Dl. Secretar face precizarea că trebuie desemnați patru consilieri care să facă 

parte din această comisie. Se fac următoarele propuneri: Boboacă Doina, Patic Paul, 

Bercu Adrian și Negoescu Mariana. Se propune votul deschis. Se aprobă în 

unanimitate. Se supune votului componența comisiei. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 458 
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9. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor 

la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte 

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

materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 459 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societăţii 

Municipal Security S.R.L.  

 Dl. Ciprian Stănescu, Director adjunct în cadrul Direcției Managementul 

Proiectelor prezintă materialul. 

  Se respinge cu 11 voturi „pentru” și 8 abțineri: Negoescu Mariana, Mocanu 

Livia, Bercu Adrian, Moțoc Honorius, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Tănase Silviu și 

Gherghescu Constantin 

11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea societăţii TRANSPORT 

MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE S.R.L. 

 Dl. Ciprian Stănescu, Director adjunct în cadrul Direcției Managementul 

Proiectelor prezintă materialul. 

Se respinge cu 11 voturi „pentru” și 8 abțineri: Negoescu Mariana, Mocanu 

Livia, Bercu Adrian, Moțoc Honorius, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Tănase Silviu și 

Gherghescu Constantin  

12.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiţii: „Restaurarea, consolidarea, protecţia, 

conservarea şi punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor 

(DB-I-m-A-16953.01) din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”  

 Dl. Ciprian Stănescu, Director adjunct în cadrul Direcției Managementul 

Proiectelor prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 460 

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiţii: “Îmbunătăţirea transportului public 

urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii 

necesare transportului electric, inclusiv staţii de alimentare a automobilelor 

electrice, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele 

deservite de transport public în Municipiul Târgovişte” 

 Dl. Ciprian Stănescu, Director adjunct în cadrul Direcției Managementul 

Proiectelor prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi „pentru” și 8 

abțineri: Negoescu Mariana, Mocanu Livia, Bercu Adrian, Moțoc Honorius, Ghinescu 

Adrian, Ion Neli, Tănase Silviu și Gherghescu Constantin, proiectul devenind HCL nr. 

461 

Dl. cons. Barbu dorește să-și justifice votul: consiliul local își poate înființa în 

orice moment o societate comercială, ce se va întâmpla ulterior înființării acesteia va 

genera multe alte hotărâri în consiliul local; cu privire la acest proiect, consideră că 

Primăria Municipiului Târgoviște trebuie să acceseze fonduri europene, cu atât mai 

mult cu cât transportul local este unul care se desfășoară anormal, cu mașini vechi si 

mai devreme sau mai târziu, cu fonduri europene sau nu, cine face transport în oraș va 

trebui să-l facă după norme europene, cu mașini nepoluante; dacă aceste măsuri nu vor 

fi luate de consiliul local atunci ele vor trebui luate de societățile care desfășoară 

activitatea de transport în municipiu. 
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Dl. cons. Barbu reamintește că a făcut parte din echipa care a negociat și 

semnat primul contract parteneriat public-privat din România, a fost o reușită în anul 

2005, dar acest parteneriat nu și-a atins scopurile; ar trebui reamintit că reprezentanții 

A.I.T.T. și-au asumat obligația de a moderniza anual serviciul de transport, trebuind 

făcute invesții la nivelul cerințelor actuale. 

14.  Proiect de hotărâre privind preluarea contribuţiei finanţării de la bugetul 

de stat la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii: „EXTINDERE 

P+1 GRĂDINIŢA NR. 9 Târgovişte - rest de executat” 

 Dl. Ciprian Stănescu, Director adjunct în cadrul Direcției Managementul 

Proiectelor prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 462 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea traseelor de circulaţie ale 

transportului în comun în Municipiul Târgovişte  

 Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Domeniului prezintă 

materialul.  

   Dl. cons. Barbu propune confecționarea unor autocolante pentru diferite puncte 

ale orașului care să ajute la identificarea de către cetățeni a traseelor de circulaţie ale 

transportului în comun în Municipiul Târgovişte. 

   Dl. Primar reamintește că gestiunea serviciului de transport este delegată, este 

obligația prestatorului de serviciu să ia măsurile necesare care să ajute la identificarea 

de către cetățeni a traseelor de circulaţie ale transportului în comun în Municipiul 

Târgovişte. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o 

abținere Tănase Silviu, proiectul devenind HCL nr. 463 

16.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Municipiului Târgovişte pe anul 2017  

Dna. Daniela Popa, Directorul Direcției Economice prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 464 

17.  Proiect de hotărâre privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale 

restante ale societăţii ARTPRESS IMPACT S.R.L. 

Dl. Iulian Crintescu, Șef Serviciu Impozite și Taxe Locale prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 465 

18.  Proiect de hotărâre privind completarea componenței Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște, aprobată 

prin H.C.L. nr. 145/27.04.2017 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Muncipiului prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, dna. cons. 

Mocanu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 466 

19.1  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Reabilitare, consolidare, mansardare şi extindere Casa Dudău pentru amenajare 

bistro/bar/cafenea la parter, locuinţă la etaj şi împrejmuire teren”, Târgoviște, 

str. A.I.Cuza, nr. 16, beneficiari: Dincă Aurica și Rutaha Nausicaa 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Muncipiului prezintă materialul. Dl. 

Barbu nu participă la dezbateri și vot la acest punct al ordinii de zi. Se supune votului 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, dna. Mocanu Livia și dl. Barbu 

lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 467 
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19.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință S+P+1 şi împrejmuire teren”, Târgoviște, Calea Domnească, 

nr. 30, beneficiar Iarca Radu Gabriel 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Muncipiului prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere 

Moțoc Honorius, dna. Mocanu Livia și dl. Barbu lipsesc din sală, proiectul devenind 

HCL nr. 468 

20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în 

favoarea Direcției de Salubritate asupra imobilului-teren în suprafață de 5.175 

mp, situat în incinta Cimitirului Central 

Dna. Badea, reprezentant al Direcției de Salubritate prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, dna. Mocanu 

Livia lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 469 

21.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în 

favoarea Direcției de Salubritate asupra imobilului-teren în suprafaţă de 2304 m
2
 

situat în strada Radu de la Afumati nr. 7 

Dl. Ionel Pîrvan reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, dna. Mocanu Livia lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 470 

22.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul 

public al municipiului Târgovişte a bunurilor imobile - Teren Sagricom S4 - Lot 

20 (aferent strada Laura Stoica) şi Teren Sagricom S4 - Lot 45 (aferent strada 

profesor Victor Oprescu) 

Dl. Ionel Pîrvan reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

„pentru” și o abținere Cătălin Rădulescu, dna. Mocanu Livia lipsește din sală, 

proiectul devenind HCL nr. 471 

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte  

Dl. Ionel Pîrvan reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, dna. Mocanu Livia lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 472 

24.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani a 

spaţiului cu altă destinaţie, în suprafaţă de 47 m
2
, din imobilul naţionalizat situate 

în municipiul Târgovişte, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A 

Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Domeniului prezintă 

materialul. Dna. cons. Boboacă Doina nu participă la dezbaterea acestui punct și la 

vot. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și două 

abțineri: Joița Ion și Moțoc Honorius, dna. Boboacă Doina lipsește din sală, proiectul 

devenind HCL nr. 473 

25.1  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 m
2
, situat în 

municipiul Târgovişte, Bdul. Regele Carol I 

Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Domeniului prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și 

abținere: Ilie Monica-Cezarina, proiectul devenind HCL nr. 474 

25.2  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 40,16 

m
2
, situat în municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, str. Cpt. Stănică Ilie nr. 2 
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Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Domeniului prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și 

abținere: Ion Neli, proiectul devenind HCL nr. 475 

25.3  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 37,66 m
2
, 

situat în municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, str. Cpt. Stănică Ilie nr. 2 

Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Domeniului prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” 

proiectul devenind HCL nr. 476 

 Se propun membrii comisiei de licitație: Negoescu Mariana, Ionete George, 

Joița Ion. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului 

componența comisiei de licitatie. Se aprobă cu 17 voturi pentru și 2 abțineri: Barbu 

Dumitru și Rădulescu Cătălin 

Suplimenare 1 Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local 

Municipal Târgovişte de preluare din proprietatea publică a Judeţului 

Dâmboviţa în proprietatea publică a Municipiului Târgovişte a unui teren în 

suprafaţă de 16.658 m
2
,
 
situat în bulevardul Regele Carol I, nr. 51 

 Dl. Ciprian Stănescu, Director adjunct în cadrul Direcției Managementul 

Proiectelor prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 477 

Suplimentare 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale prin reabilitarea, modernizarea extinderea și echiparea Gradiniței 

cu program Prelungit “Rază de Soare”, din Târgoviște, Județul Dâmbovița”  

 Dl. Ciprian Stănescu, Director adjunct în cadrul Direcției Managementul 

Proiectelor prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 478 

  Se propune ca președinte pentru ședințele consiliului local din luna decembrie 

 să fie dna. Ilie Monica-Cezarina. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

 

 Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

                    prof. Ion Cucui                                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                                   Redactat, 

                      jr. Diana Ion 

 

 


