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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Municipal Târgovişte 

în data de 27.09.2017 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 20 de consilieri 

în funcţie, absenți fiind Tănase Silviu Gabriel și Gheorghe Ana-Maria (absent motivat 

în baza certificatului medical nr. 4258838), 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, jr. Daniel-Cristian Stan, prin 

Dispoziţia nr. 2779 din data de 22.09.2017. 

La această şedinţă participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului 

Local, 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. Honorius Moțoc, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna septembrie. 

Se solicită suplimentarea ordinei de zi cu un punct: Proiect de hotărâre privind 

înfiinţarea sediului social al Asociației-Grupului de Acțiune Locală „Târgoviștea 

egalității de șanse” 

Se supune votului ordinea de zi cu suplimentarea menționată. Se aprobă cu 17 

voturi „pentru” și o abținere: Ion Neli. 

Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 

07.08.2017. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 

31.08.2017. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al 

doamnei Negoescu Mariana - Georgeta  

 Comisia de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște constată că au fost 

respectate dispoziţiile legale la alegerea doamnei Negoescu Mariana - Georgeta pe lista 

Partidului Național Liberal, fapt pentru care a hotărât să propună validarea. 

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

proiectul devenind HCL nr. 349. Dna. Negoescu Mariana-Georgeta depune 

jurământul. 

           În sală sunt prezenți 19 din 21 consilieri în funcție. 

2. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii contractuale din 

cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte 

Dl. Nițu, Șef Serviciu Resurse Umane prezintă materialul.  

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

proiectul devenind HCL nr. 351 

3. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din 

cadrul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgovişte 

Dl. Secretar prezintă materialul.  

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

proiectul devenind HCL nr. 352 

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

Poliţiei Locale Târgovişte 

Dl. Bogdan Voiculescu, dir. adjunct al Poliției Locale Târgoviște prezintă 

materialul.  

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

devenind HCL nr. 353 
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5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al Municipiului Târgoviște 

       Dna. Daniela Popa, director al Direcției Economice prezintă materialul.  

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

devenind HCL nr. 350 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 

Municipiul Târgovişte și Asociația Be You, în vederea organizării unei seri 

româneşti în data de 22 octombrie 2017, în cadrul proiectului Erasmus + “The 

Power of Words” 

       Dl. Secretar face precizarea că proiectul are prevăzute amendamentele discutate la 

comisii.  

    Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane prezintă materialul.  

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

abținere: Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 354 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre 

Municipiul Târgovişte și Asociația Obștească Uniunea Muzicienilor din Moldova, 

în vederea organizării la Chișinău a Festivalului „Crizantema de Argint”, ediția a 

XXI-a, în perioada 3-5 octombrie 2017 

       Dl. Secretar face precizarea că proiectul are prevăzute amendamentele discutate la 

comisii.  

       Dl. Gavriel Păunescu, reprezentant al Biroului Relații Externe prezintă materialul.        

 Dl. cons. Barbu propune ca dl. Gavriel Păunescu să ofere premiul din partea 

Consiliului Local Târgoviște. 

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

devenind HCL nr. 355 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului 

Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Apă 

Târgoviște-Dâmbovița S.A. 

     Dl. Secretar face precizarea că proiectul are prevăzute amendamentele discutate la 

comisii.  

       Dl. viceprimar Rădulescu propune ca reprezentantul municipiului în Adunarea 

Generală la Compania de Apă să fie dl. Vasile-Laurențiu Niță. Se propune votul 

deschis. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și trei abțineri: Negoescu Mariana-Georgeta, 

Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian. 

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

abținere: Gherghescu Constantin, proiectul devenind HCL nr. 356 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Municipal 

Construct S.A. 

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

   Dl. cons. Bercu nu consideră oportună această propunere de achiziție a unor 

utilaje, având în vedere că la începutul anului a fost aprobat un buget, o propunere și 

un cost de lucrări; se declară mulțumit de activitatea desfășurată de societate și dorește 

să știe de ce este nevoie de aceste utilaje, cum se îmbunătățește din punct de vedere 

bugetar activitatea societății. 

 Dl. Primar răspunde că inițiativa dotării cu echipamente și utilaje îi aparține, 

pentru că nu este normal ca societatea să închirieze echipamente și utilaje de la alte 

societăți de construcții; costurile ar fi mai mici în situația în care ar avea și ar gestiona 

în parcul de utilaje câteva echipamente indispensabile unei societăți de construcții. 

 Se dorește ca Municipal Construct S.A. să devină un operator pe zona de 

infrastructură, să se asigure și o stație asfalt, un repartizor, astfel încât să poată să 

execute toate lucrările de infrastructură la nivelul municipiului. Dl. Primar susține că 
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din experiență avută, cu puține excepții cu constructori care au fost bine intenționați și 

care au avut capacitatea financiară și resursele umane să ducă la bun sfârșit anumite 

lucrări, municipiul se confruntă cu probleme majore de excuție a unor lucrări, deși 

există fonduri, constructorii nu au capacitatea necesară să execute lucrările. 

 Dl. Primar  reamintește că toate locurile de joacă au fost realizate de Municipal 

Construct, proiect care este la aproximativ 90% grad de execuție și care va fi finalizat 

în aproximativ două luni. Consideră că aceste proiecte de hotărâre privind dotarea 

societății ar trebui privite ca niște proiecte foarte importante pentru ceea ce înseamnă 

intervenția la zonă de infrastructură a municipiului.  

 De asemenea adaugă că Primăria a avut în urmă cu ani de zile o bază materială 

foarte bine pusă la punct și consideră că printr-o societată controlată exclusiv de 

consiliul local se pot realiza lucrări de foarte bună calitate în Târgoviște. Societatea 

având anumite lipsuri din punct de vedere al utilajelor, există lucrări pe care nu le 

poate executa, realiza; se vor propune și alte proiecte de hotărâre pentru dotarea 

societății, pentru a fi un constructor în slujba unei administrații locale care dorește să 

asigure cetățenilor condiții bune pe zona de infrastructură; societatea desfășoară 

activități ce vizează infrastructura educațională, locurile de joacă, străzi, trotuare, 

iluminat public, gama de activități pe care o desfășoară fiind una foarte largă este 

nevoie de susținere financiară și de o dotare corespunzătoare. 

 Dl. cons. Bercu răspunde că la finalul ciclului bugetar sunt așteptate rezultatele 

acestei investiții. 

 Dl. Primar susține că se va face o analiză și se va prezenta comparativ, pe ani, 

bugetul și ceea ce s-a realizat cu acel buget, considerând totodată că este incomparabil 

ce s-a realizat cu același buget sau cu un buget mai mic. 

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

devenind HCL nr. 357 

10. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. 

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A  

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

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

abținere: Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 358 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Serviciului pentru 

Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste 

 Dna. Badea, reprezentantul Direcției de Salubritate prezintă materialul.  

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

devenind HCL nr. 359 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei de Salubritate 

   Dna. Badea, reprezentantul Direcției de Salubritate prezintă materialul.  

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

devenind HCL nr. 360 

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea transferării dreptului de administrare 

a suprafețelor proprietate publică a statului, ocupate cu lucrările în albia minoră 

a râului Ialomița, aferente obiectelor “Dublare Pod peste Ialomița la Teiș”, “Pod 

peste Râul Ialomița la Valea Voievozilor” și “Zid de gabioane”, propuse prin 

proiectul “Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului 

Târgoviște, județul Dâmbovița”, din administrarea A.N. “Apele Române” în 

administrarea Municipiului Târgoviște 

     Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor prezintă 

materialul.  

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

devenind HCL nr. 361 



4 
 

14.  Proiect de hotărâre privind stabilirea ariei compartimentului de incendiu 

format din Liceul Teoretic “Ion Heliade Rădulescu”, Seminarul Teologic 

“Sfântul Ioan Gură de Aur” - clădire cazare şi corp Universitatea “Valahia”, în 

suprafaţă de 3200 mp 

       Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor prezintă 

materialul.  

 Dl. cons. Moțoc consideră că depășirea suprafeței reprezintă o notă de 

vulnerabilitate. 

 Dl. Primar face precizarea că este vorba de o diferență de 75 de metri; soluția este 

oferită de către un proiectant autorizat pe această zonă, dar aceasta presupune că 

oricum trebuie obținut avizul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, este doar o 

modalitate de a asigura funcționarea în condiții de legalitate a unor unități de 

învățământ. 

 Dl. cons. Barbu afirmă că lucrurile trebuie privite cu maximă atenție, pentru 

construcțiile comasate, așa cum prevede legea, acolo unde calculele din ariile 

construite ale clădirilor însoțite de gradul de rezistență la foc și clasa de risc de 

incendiu conduc la o suprafață mai mare decât suprafața maximă admisă, este posibil 

să se mărească suprafața, cu acordul scris al consiliului local; fără acest acord avizul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență nu va fi dat. Dl. cons. Barbu afirmă că în 

urma discuțiilor purtate cu un specialist în acest domeniu, care a afirmat că s-au luat 

măsurile compensatorii necesare, va vota acest proiect de hotărâre. 

 Dl. cons. Bercu susține că atât timp cât proiectantul nu a transmis consilierilor 

locali măsurile luate, fiecare decide ce vot va acorda acestui proiect. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 7 

abțineri: Bercu Adrian, Negoescu Mariana, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, 

Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, proiectul devenind HCL nr. 362 

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

proiectare pentru obiectivul: „Amenajare Skate Park în Municipiul Târgovişte – 

adiacent Parcului Chindia” 

       Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor prezintă 

materialul.  

       Dl. Primar susține că locația propusă reprezintă practic o extindere a Parcului 

Chindia cu aproximativ 4000 mp, 1000 mp vor fi afectați de investiția propusă, restul 

va reprezenta o nouă suprafață de spațiu verde; consideră că este o investiție utilă, 

având în vedere că există practicanți ai acestui sport în zone care nu sunt amenajate 

pentru practicarea lui, consideră că este o locație care răspunde tuturor exigențelor. 

 Dl. cons. Bercu declară că este de acord cu această nouă locatie, având în vedere 

că recuperează un spațiu degradat, extinde spațiul verde al municipiului; susține că în 

data de 16 septembrie a organizat o dezbatere publică în Parcul Chindia, la care au 

participat aproximativ 30 de persoane –  reprezentanți ai unor ONG-uri de mediu, 

tinerii care au solicitat amenajarea unui Skate Park; în urma discuțiilor avute consideră 

că a existat o lipsă de transparență și de comunicare din partea autorităților ce a 

generat unele confuzii cu privire alegerea locației ce afecta spațiul verde și susține că 

pentru proiectele aflate în derulare este nevoie de dezbatere publică și mai multă 

transparență. 

 Dl. Primar susține că prin proiectul referitor la amenajarea celor treisprezece 

locuri de joacă noi în municipiul Târgoviște, numai anul acesta, s-a mărit spațiul verde 

cu un spațiu verde de calitate, la aproximativ 6000 mp; niciodată nu s-a dorit să se 

lipsească orașul de spațiu verde, ci, prin fiecare investiție care se pretează, s-a încercat 

să aibă o componentă de spațiu verde. 

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

devenind HCL nr. 363 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

proiectare pentru obiectivul: „Realizarea şi extinderea sistemelor de canalizare 

pe strada Gimnaziului din Municipiul Târgoviște” 

       Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor prezintă 

materialul.  

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

Ghinescu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 364 

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

proiectare pentru obiectivul: „Realizarea şi extinderea sistemelor de canalizare 

pe străzile:  Braşovului, Valul Cetăţii, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui şi 

Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște” 

  Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor prezintă 

materialul.  

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

Ghinescu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 365 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la 

plata taxei de reabilitare termică 

       Dl. Crintescu, șef Serviciu Impozite și Taxe Locale prezintă materialul. Se supune 

votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, dl. cons. Ghinescu 

lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 366 

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 

referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție 

(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița 

nr. 16 Municipiul Târgoviște” 

          Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor prezintă 

materialul.  

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

abținere: Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 367 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Extindere reţea de canalizare menajeră în sistem divizor şi 

distribuţie apă pe strada Crizantemei din Municipiul Târgovişte” 

          Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor prezintă 

materialul.  

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

devenind HCL nr. 368 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Extindere reţea de canalizare menajeră şi distribuţie apă pe 

strada Intrarea Teiș, Municipiul Târgovişte” 

           Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor prezintă 

materialul.  

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

devenind HCL nr. 369 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de 

canalizare în Municipiul Târgovişte - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, 

Plantelor, Pădurii şi Crângului” 

           Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor prezintă 

materialul.  

  Dl. Gherghescu susține că str. Plantelor aparține municipiului Târgoviște și nu 

localității Priseaca, și că toate străzile beneficiază de rețea de apă. 

  Dl. Ciobanu susține că la unele străzi este vorba de extindere a rețelei. 
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  Dl. viceprimar Rădulescu susține că există o adresă de la Compania de Apă în 

care se precizează că pe aceste străzi nu există rețea de apă și canalizare. 

  Dl. Primar susține că se va face evaluarea în teren și la faza proiectării se va 

proiecta exclusiv ce este necesar. 

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

abținere: Negoescu Mariana, proiectul devenind HCL nr. 370 

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unui drum de acces din 

zona Priseaca 

      Dl. Tinel Nicolae, Șef Serviciu Cadastru prezintă materialul.  

 Dna. cons. Ion Neli întreabă dacă în urma atribuirii denumirii unei străzi, 

municipiul are obligativitatea racordării la utilități.  

 Dl. Secretar răspunde că obligațiile au fost asumate de către municipiu în anul 

2011, când s-a acceptat primirea în proprietate a terenului. 

 Dl. Primar completează că atribuirea de denumire unei străzi nu generează 

obligații din partea municipiului. 

 Dl. cons. Barbu susține că în metodologia de întocmire a PUZ-urilor există un 

articol prin care beneficiarul își asumă responsabilitatea de a realiza pe cont propriu, 

accesul și utilitățile pe terenul pe care este proprietar. 

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

devenind HCL nr. 371 

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri urbanistice 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

locuinţă de serviciu P+2”, municipiul Târgovişte, str. Constantin Brâncoveanu, 

nr. 42, beneficiar: A.F. MATEESCU ION COSMIN “AGERVET” 

 Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al municipiului, prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 372 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

locuinţe pentru tineri prin A.N.L. - ETAPA a III-a”, municipiul Târgovişte, str. 

Gib Constantin, nr. 30 - 36, beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 

      Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al municipiului, prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 373 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren 

în vederea construirii de locuinţe individuale”, municipiul Târgovişte, str. 

Soarelui, nr. 29, cartier Priseaca, beneficiari: PARASCHIV NARCIS şi 

STĂNESCU SILVIA MIHAELA 

 Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al municipiului, prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 374 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

hală producţie”, municipiul Târgovişte, str. Constructorilor, nr. 42, beneficiar: 

S.C. QUARTZ S.R.L. 

 Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al municipiului, prezintă materialul. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre.  

 Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 375 

5. Proiect de  hotărâre aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în 

intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe P+1 - P+2”, municipiul 

Târgovişte, tarla 44, P 630/5, beneficiar: VĂLU CARMEN 

 Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al municipiului, prezintă materialul. 
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 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și două 

abțineri: Bugyi Alexandru, Patic Paul, dl. cons. Barbu nu participă la dezbateri și vot 

pentru acest punct al ordinii de zi, proiectul devenind HCL nr. 376 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul 

locativ de stat, către actualul chiriaş 

 Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 377 

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/2017 al 

Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L. 

  Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 378 

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2017 al 

Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale 

 Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 379 

28.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului 

Târgovişte a bunurilor aferente investiţiei “Reţele de canalizare străzi: Crişan, 

Morilor şi Iazului în Municipiul Târgovişte - Staţie de pompare şi extindere reţea 

de canalizare pe strada Crişan - 5 imobile” 

  Dl. Ionel Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului 

prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 380 

29.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Şcolii Gimnaziale 

Vasile Cârlova a bunurilor situate în str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 12 şi 

transmiterea în administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto a 

bunurilor situate în str. General Ion Emanoil Florescu, nr. 18 

       Dl. Ionel Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului 

prezintă materialul.  

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

devenind HCL nr. 381 

30.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia 

Târgoviștei a unui teren proprietate publică a municipiului Târgoviște în 

suprafață de 97 mp situat în Calea Domnească nr. 95 A 

     Dl. Ionel Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului 

prezintă materialul.  

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

abținere: Oprescu Virgil Ciprian, proiectul devenind HCL nr. 382 

31.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public 

al municipiului Târgovişte a unor bunuri imobile 

     Dl. Ionel Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului 

prezintă materialul.  

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

abținere: Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 383 

32.  Proiect de hotărâre privind actualizarea, modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte  
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       Dl. Ionel Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului 

prezintă materialul.  

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

devenind HCL nr. 384 

33.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea 

închirierii/concesionării unor bunuri imobile       

1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 23 mp, situat în Municipiul 

Târgovişte, în zona Halei Micro XI, str. Vlad Ţepeş, adiacent Pieţei Vlad Ţepeş 

 Dna. Badea, reprezentantul Direcției de Salubritate prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 385 

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 5,38 m
2
, situat în 

municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj 1, modul nr. 27 

       Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul  

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

devenind HCL nr. 386 

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,56 m
2
, situat în 

municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj 2, modul nr. 41 

      Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 387 

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 6,80 m
2
, situat în 

municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj 2, modul nr. 40 

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

devenind HCL nr. 388 

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 8,32 m
2
, situat în 

municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj 1, modul nr. 11 

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

abținere: Ion Neli, proiectul devenind HCL nr. 389 

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9,12 m
2
, situat în 

municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj 2, modul nr. 4 

    Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul. 

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

Neli lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 390 

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 m
2
, situat în municipiul 

Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2 

       Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul. 

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

Neli lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 391 
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8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 15 m
2
, situat în municipiul 

Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2 

      Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 392 

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 16 m
2
, situat în municipiul 

Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2 

       Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 393 

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 20 m
2
, situat în municipiul 

Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2 

       Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 394 

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 32 m
2
, situat în municipiul 

Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2 

      Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul. 

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

abținere: Ghinescu Adrian, proiectul devenind HCL nr. 395 

12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 43,88 m
2
, situat în municipiul 

Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2 

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

devenind HCL nr. 396 

13. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 13 m
2
, situat în municipiul 

Târgovişte, Piaţa Bucegi 

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și două 

abțineri: Cucui Ion, Gherghescu Constantin, proiectul devenind HCL nr. 397 

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 18 m
2
, situat în municipiul 

Târgovişte, Piaţa Bucegi 

       Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul. 

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și două 

abțineri: Oprescu Virgil și Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 398 

15. 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 unor spaţii în 

suprafaţă totală de 647,46 m
2
 şi a unui teren în suprafaţă de 72,54 m

2
, situate în 

Municipiul Târgovişte, Piaţa Aurora, str. Dinu Lipatti 

       Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

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

devenind HCL nr. 399 

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării 

pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 480 mp, situat în Municipiul 

Târgovişte, Șoseaua Găești 

   Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul. 

  Dl. cons. Barbu susține că suprafața de teren este destul de mare, zona respectivă 

este deja una aglomerată și prin amplasarea unui depozit de materiale de construcții se 

vor intensifica atât traficul cât și aglomerația prin parcarea în zonă respectivă; fiind 

vorba de construcții provizorii este nevoie de autorizație de construcție, se va face 

concesiunea, se va face PUZ și se va constata că nu poate asigura circulația în zonă și 

nici parcările necesare și nu se va emite autorizație; ar trebui să există o schiță, o 

propunere cu ce se dorește efectiv pentru a se analiza dacă este fezabil amplasarea 

unor construcții pentru comerț cu materiale de construcție. 

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

abținere: Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 400 

   Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Bugyi Alexandru, Joiţa Ion şi 

Gherghescu Constantin. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se 

supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu  18 voturi „pentru” și o abținere: 

Gherghescu Constantin 

Suplimentare ordine de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea sediului social 

al Asociației - Grupul de Acțiune Locală ”Târgoviștea egalității de șanse” 

       Dl. Vasile Apostol, director adjunct în cadrul Direcției de Asistență Socială 

prezintă materialul. 

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

devenind HCL nr. 401 

      Se propune ca președintele ședințelor Consiliului Local Municipal Târgoviște 

pentru luna octombrie să fie dl. Joița Ion.  

    Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

  

 

    Cu aceasta, ședința se declară închisă. 

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

        prof. Honorius Moțoc                                         jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 

 

                                                Redactat, 

                                        jr. Diana Ion               

 

 

 

 

 


