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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Municipal Târgovişte 

în data de 28.07.2017 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 16 din numărul de 21 de consilieri 

în funcţie, absenţi fiind: Barbu Dumitru, Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta, 

Ghinescu Adrian, Mîndrilă Nicolae, dl. Tănase Silviu Gabriel sosind în sălă ulterior 

începerii şedinţei, 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. 2106 din data de 24.07.2017. 

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. Ionete George - Florin ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna iulie. 

     Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Municipal din data de 06.06.2017. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Municipal din data de 15.06.2017. Se aprobă cu 15 voturi „pentru”, o abţinere - 

Cucui Ion. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal 

din data de 28.06.2017. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”. 

   În sală sosește dl. Tănase Silviu, fiind prezenți 17 de consilieri. 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier municipal al domnului Mîndrilă Nicolae 

 Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 252. 

2. Proiect de hotărâre privind premierea absolvenţilor cu rezultate deosebite din 

învățământul preuniversitar din municipiul Târgoviște, promoţia 2017 

  Dl. Primar face prezentarea materialului şi felicită absolvenţii care au obţinut 

media 10 la evaluarea naţională şi examenul de bacalaureat. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 253. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

ale Direcției de Salubritate 

  Dna. Tănase, reprezentantul Direcţiei de Salubritate, face prezentarea materialului. 

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

devenind HCL nr. 254. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Complex Turistic de Nataţie Târgovişte  

  Dl. Pătraşcu, directorul Direcţiei Complex Turistic de Nataţie, face prezentarea 

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

proiectul devenind HCL nr. 255. 

5. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului regimului 

finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru 

activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014 
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 Dl. Stănescu, preşedintele Comisiei de evaluare, face prezentarea materialului. Se 

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

devenind HCL nr. 256. 

6. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului regimului 

finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, 

alocate pentru activitățile nonprofit de tineret, aprobat prin HCL nr. 

164/29.07.2016 

 Dl. Stănescu, preşedintele Comisiei de evaluare, face prezentarea materialului. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” şi o abţinere: 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 257. 

7. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Centrul Județean de Cultură și 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea 

organizării la Târgoviște, a celei de-a IV-a ediții a Festivalului de Folclor ”Ion 

Dolănescu”, în perioada 07-10 septembrie 2017 

 Dl. Niţu, Şef Serviciu Resurse Umane,  face prezentarea materialului. Se supune la 

vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL 

nr. 258. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului  

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară  a Acţionarilor  la 

S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. 

 Dl. Ţuţuianu, director în cadrul S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - 

DÂMBOVIŢA S.A., face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 259. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării „Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în 

perioada 2014-2020” 

  Dl. Ţuţuianu, director în cadrul S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - 

DÂMBOVIŢA S.A., face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” şi un vot împotrivă - Gherghescu Constantin, 

proiectul devenind HCL nr. 260. 

10.  Proiect de hotărâre privind 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. Primar prezintă materialul, precizând că, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la nivelul 

Aparatului de Specialitate al Primarului şi al serviciilor publice din subordinea 

Consiliului Local trebuie aprobaţi coeficienţii de salarizare. De asemenea menţionează 

că modul în care a fost conceput proiectul de hotărâre asigură un echilibru între 

funcţiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului şi din instituţiile 

subordonate, în sensul unei abordări unitare, pe principiul o singură subordonare - un 

singur coeficient, astfel încât funcţionarul din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului şi cel dintr-o direcţie subordonată sau poliţistul local să aibă acelaşi 

coeficient. Dl. Primar precizează că există o creştere salarială, în medie, de 

aproximativ  20%, excepţie făcând 40 de salariaţi ale căror salarii depăsesc nivelul 

coeficinţilor stabiliţi, cele mai mari creşteri fiind la Direcţia de Salubritate - 28%, iar 

cele mai mici la Direcţia de Asistenţă Socială - 8%. De asemenea menţionează că la 

stabilirea coeficinţilor s-a ţinut cont de resursele financiare ale municipalităţii şi că 

modificările salariului minim pe economie vor produce modificări salariale şi la 

nivelul instituţiei. Pentru angajații ale căror salarii depăşesc coeficienţii stabiliţi, 

salariile se păstrează la nivelul actual, până la momentul în care celelalte salarii vor 

creşte.  



3 
 

  Dna. Mocanu precizează că se va abţine, deoarece sotul este salariatul UAT.  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” şi o abţinere 

- Mocanu Livia, proiectul devenind HCL nr. 261. 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 

30.06.2017 

 Dna. Popa, directorul Direcţiei Economice, face prezentarea materialului. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” şi o abţinere - 

Cucui Ion, proiectul devenind HCL nr. 262. 

12.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al 

Municipiului Târgoviște pe anul 2017 

 Dna. Popa, directorul Direcţiei Economice, face prezentarea materialului. Se 

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

devenind HCL nr. 263.  

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere 

pentru copiii care frecventează Serviciul Creşe din cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Socială, în anul şcolar 2017-2018 şi a Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

Serviciului Creşe 

 Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, face prezentarea 

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

proiectul devenind HCL nr. 264. 

14.  Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care 

nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, 

Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa 

nr. 2” 

 Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, face prezentarea 

materialului. Dl. Primar precizează că este vorba despre pregătirea documentaţiilor în 

vederea semnării contractelor de finanţare, contribuţia la aceste obiective fiind 

aprobată de Consiliul Local. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 265. 

15.  Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care 

nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere și 

amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște” 

 Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, face prezentarea 

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

proiectul devenind HCL nr. 266. 

16.  Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care 

nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, 

Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa 

nr. 13” 

 Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, face prezentarea 

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

proiectul devenind HCL nr. 267. 

17.  Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care 

nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, 

Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa 

nr. 14” 
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 Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, face prezentarea 

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

proiectul devenind HCL nr. 268. 

18.  Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care 

nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, 

Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa 

nr. 16” 

 Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, face prezentarea 

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

proiectul devenind HCL nr. 269. 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului în cadrul proiectului 

„PAS-Promovarea Antreprenoriatului de Succes în Regiunea Sud-Muntenia”- 

POCU/82/3/7/ precum și a cofinanțării de 2% aferentă solicitantului (liderului de 

parteneriat), Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște 

 Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, face prezentarea 

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

proiectul devenind HCL nr. 270. 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului în cadrul proiectului 

„EU-SPER” - dezvoltarea integrată comunității marginalizate „ROMLUX”- 

POCU/137/4/1/ precum și a cofinanțărilor de 2% aferente solicitantului (liderului 

de parteneriat), UAT Târgoviște și partenerilor Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Târgoviște, Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Gradinița cu 

Program Prelungit nr. 15 

 Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, face prezentarea 

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

proiectul devenind HCL nr. 271. 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului în cadrul proiectului 

„Municipiul Târgoviște - O comunitate dezvoltată printr-o abordare integrată!” - 

POCU/137/4/2/  precum și a cofinanțărilor de 2% aferente solicitantului (liderului 

de parteneriat), UAT Târgoviște și partenerilor, Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Târgoviște, Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Gradinița cu 

Program Prelungit nr. 15 

 Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, face prezentarea 

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

proiectul devenind HCL nr. 272. 

22.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 125/31.03.2017 referitoare la 

aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul: 

"Realizarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe străzile: Intrarea 

Maior Coravu, Ileana Sărăroiu, Nicolae Bălcescu și Soarelui din Municipiul 

Târgovişte" 

 Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectului, face prezentarea 

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

proiectul devenind HCL nr. 273. 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiei ”Extindere reţea gaze 

naturale, Cartier Priseaca-străzile Crângului și Pădurii, localitatea Târgovişte, 

judeţul Dâmboviţa” 

 Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectului, face prezentarea 

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

proiectul devenind HCL nr. 274. 

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă a Municipiului Târgoviște 
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 Dl. Primar precizează că Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document 

necesar pentru aprobarea finanţărilor pe Axa nr. 4 care vizează transportul public în 

comun. De asemenea precizează că se urmăreşte accesarea unei finanţări de 21 de 

milioane de euro necesară pentru desfăşurarea unui proiect amplu pe zona transportului 

public in comun. Dna. Gabriela Mitran, reprezentantul societăţii care a întocmit Planul 

de Mobilitate, face o prezentare pe scurt a documentului.  

 Dl. Primar mai menţionează că pe zona transportului public în comun, conform 

reglementărilor europene, administraţia publică locală va trebui să înfiinţeze un 

operator de transport, care să fie deţinut de către Consiliul Local Municipal Târgovişte 

şi astfel transportul local să fie gestionat de municipalitate.  

 Dl. Moţoc consideră că una dintre problemele existente în municipiu este cea a 

parcărilor, aproximativ jumătate din autoturismele existente neavând locuri de parcare 

şi propune să fie găsite soluţii pentru rezolvarea acestei probleme. Dl. Primar 

precizează că proiectul ce va fi demarat urmăreşte descurajarea utilizării 

autoturismelor proprii şi crearea unui sistem de transport public în comun atractiv.  

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

devenind HCL nr. 275. 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Urbană a Municipiului Târgovişte, 2014 - 2020” 

 Dna. Cristina Zarug, reprezentantul societăţii care a întocmit Strategia Integrată de 

Dezvoltare, face o prezentare pe scurt a documentului. 

  Dl. Moţoc precizează că faţă de documentul aprobat anterior, cel prezentat în 

această şedinţă are o pronunţată notă de rigurozitate, dar consideră că este mult prea 

detaliat pentru a putea fi consultat şi de alte persoane. În acest sens propune să fie 

întocmită o sinteză a documentului (50 - 60 de pagini), care să poată fi studiată de 

persoanele interesate. 

  Dl. Primar precizează că se va tine cont de punctul de vedere al domnului consilier 

şi aminteşte că şi Strategia reprezintă un document necesar accesării de fonduri 

europene.  

 Dna. Erich precizează că a transmis pe mail-ul celor care au întocmit stategia 

anumite observaţii, dar nu au fost făcute corecturile necesare. Dl. Primar solicită să fie 

făcute corecturile amintite de dna. Erich şi aminteşte că atât Strategia, cât şi Planul de 

mobilitate sunt foarte importante pentru accesarea de fonduri pe zona POR. 

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

devenind HCL nr. 276. 

 În sală sunt prezenţi 16 consilieri, dna. Erich părăsind lucrările cu acordul 

preşedintelui de şedinţă. 
26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri urbanistice 

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

bloc de locuinţe S+P+5”, municipiul Târgovişte, str. Arcaşilor, nr. 2 A, beneficiar: 

S.C. CENTRAL MORENI S.R.L. 

  Dna. Soare, Arhitectul Şef, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 277. 

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

teren în intravilan pentru construire locuinţă S+P+1E+M”, municipiul 

Târgovişte, tarla 44, parcela 628/8, beneficiar: IUBU DANIEL 

  Dna. Soare, Arhitectul Şef, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 278. 

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

REEA BOUTIQUE HOTEL D+P+1+M”, municipiul Târgovişte, str. poet 

Grigore Alexandrescu, nr. 26, beneficiar: S.C. IVAN GRUP S.R.L. 
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  Dna. Soare, Arhitectul Şef, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 279. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Realizare Bază 

Sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, judeţul 

Dâmboviţa”, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 58, beneficiar: MUNICIPIUL 

TÂRGOVIŞTE 

Dna. Soare, Arhitectul Şef, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 280. 

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

depozit materiale de construcţii - parter”, municipiul Târgovişte, str. Calea 

Bucureşti, nr. 167, beneficiar: S.C. NEGOESCU BRÎNDUŞ S.R.L. 

 Dna. Soare, Arhitectul Şef, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 281. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în 

vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 5 (cinci) loturi cămine de casă, 

conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

  Dl. Nicolae Tinel, Şef Serviciu Cadastru, face prezentarea materialului. Se supune 

la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru”, dl. Oprescu lipseşte din 

sală, proiectul devenind HCL nr. 282. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2017 al 

Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale 

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

face prezentarea materialului.  

Dna. cons. Neli Ion precizează că la şedinţa comisiei a avut un punct de vedere care 

nu este menţionat în procesul verbal: în Bdul. Unirii, Cămin 2, ap. 43 s-a efectuat o 

repartiţie pe o locuinţă care este deja ocupată, fără a se cunoşte dacă locuinţa a fost sau 

nu ocupată abuziv. De asemenea aminteşte că la începutul anului a solicitat o listă a 

locuinţelor ocupate abuziv, dar nu i-a fost pusă la dispoziţie. Având în vedere cele 

menţionate, dna. Ion formulează un amendament la proiectul de hotărâre, în sensul 

înlăturării din anexa 2 a procesului verbal cu locuinţe din recuperări ce urmează a fi 

repartizate, a poziţiei nr. 3, la care se regăseşte apartamentul nr. 43, Cămin 2, Bdul. 

Unirii.  

Dl. Rădulescu solicită dlui. Maican să comunice situaţia existentă pentru acest 

apartament.  

Dl. Maican precizează că apartamentul este ocupat abuziv şi va fi evacuat.  

Dna. Ion precizează că există mai multe locuinţe ocupate abuziv şi solicită să fie 

efectuată o analiză a acestor locuinţe.  

Dl. Rădulescu precizează că apartamentele ce urmează a fi evacuate au fost locuite 

de persoane care nu și-au achitat obligaţiile contractuale şi au intrat în procedură de 

evacuare. De asemenea menţionează că o altă formă de ocupare abuzivă este cea în 

care actualul locatar ocupă apartamentul în urma unei întelegeri cu fostul chiriaş, aşa 

cum s-a întâmplat cu apartamentul 43 din Bdul. Unirii, care figurează în evidenţa 

D.A.P.P.P. ca fiind liber de sarcini, dar este ocupat abuziv de dna. Niţu Maria Ramona. 

 Dna. Ion precizează că persoana locuieşte în apartamentul respectiv de 3 ani, cu 

acordul fostului chiriaş şi a achitat toate dările pe numele acestuia. De asemenea 

menţionează că acest caz este cunoscut şi de administratorul Căminului 2 şi solicită ca 

evacuarea să fie făcută pe toate apartamentele ocupate abuziv, nu doar pe cel din Bdul. 

Unirii.  

 Dl. Primar menţionează că nu s-au făcut diferenţieri în cazul apartamentelor 

ocupate abuziv, la acest moment existând evacuări în curs. Dna. Ion solicită să fie 

alcătuită o comisie care să analizeze toate locuinţele sociale, să se verifice dacă sunt 
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ocupate abuziv sau au fost achitate toate chetuielile, în urma acestei analize urmând a 

se face repartiţia conform legii. 

 Dl. Rădulescu precizează că există Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor 

sociale care se ocupă de toate aceste aspecte.  

Dl. Tănase propune ca acestă comisie, împreună cu administratorii, să meargă în 

teren şi să fie verificate cazurile cu probleme. De asemenea aminteşte că a solicitat în 

mai multe şedinţe ale Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale prezenţa 

administratorilor, dar aceştia nu s-au prezentat.  

Dl. Primar îi solicită dlui. Maican să facă plângere penală pentru tulburare de 

posesie în cazul apartamentului din Căminul nr. 2.  

Se supune la vot amendamentul dnei. Ion. Se respinge cu 7 voturi „pentru”, 8  

voturi împotrivă: Cucui Ion, Ilie Monica, Ionete George, Joiţa Ion, Oprescu Ciprian, 

Patic Paul, Păunescu Andrei şi Rădulescu Cătălin şi o abţinere - Bugyi Alexandru.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi „pentru”, 2  voturi 

împotrivă: Gherghescu Constantin şi Tănase Silviu şi 4 abţineri: Bercu Adrian, Ion 

Neli, Mocanu Livia şi Moţoc Honorius.  

Dl. Rădulescu precizează că prin respingerea proiectului de hotărâre nu au fost 

prelungite 228 de contracte existente şi nu au fost repartizate 7 locuinţe. 

Se solicită o pauză.  

29.  Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea 

Municipiului Târgovişte în proprietatea Parohiei „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavriil” a unui teren în suprafaţă  de 1301 mp 

Dl. Pîrvan, reprezentantul Direcţiei Economice-Compartimentul Evidenţa 

Patrimoniului, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 283. 

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea, modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte  

 Dl. Pîrvan, reprezentantul Direcţiei Economice-Compartimentul Evidenţa 

Patrimoniului, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 284. 

31. Proiect de hotărâre privind oportunitatea închirierii imobilului situat în 

Târgoviște, str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. 

Brătescu – Voineşti” 

 Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

face prezentarea materialului.  

 Dl. Tănase doreşte să ştie care va fi valoarea chiriei. 

        Dl. Maican precizează că va fi alcătuită o comisie care urmează să negocieze  

condițiile contractuale. 

  Dl. Secretar precizează că proiectul de hotărâre urmăreşte stabilirea oportunităţii 

închirierii imobilului, urmând ca după aprobarea acestui proiect să fie stabilită o 

comisie care va determina condiţiile închirierii şi valoarea chiriei.  

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 285.  

 Se fac propuneri pentru comisie: Ilie Monica, Patic Paul şi Gherghescu 

Constantin. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 14 voturi „pentru” şi 

2 abţineri: Gherghescu Constantin şi Rădulescu Cătălin. 

32.  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 6 ani, a unui teren în suprafaţă de 4 mp, situat în municipiul 

Târgovişte,   în incinta Grădinii Zoologice, Calea Domnească, nr. 171B  
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Dna. Pârvescu, directorul Direcţiei Grădina Zoologică, face prezentarea 

materialului.  

Dl. Bercu doreşte să ştie dacă vor fi comercializate şi produse alimentare.  

Dna. Pârvescu menţionează că vor fi comercializate doar suveniruri.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 286. 

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 5,56 mp, situat în 

municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai 

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 287. 

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 5,38 mp, situat în 

municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai 

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 

voturi „pentru” şi o abţinere - Moţoc Honorius, proiectul devenind HCL nr. 288. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 9,66 mp, situat 

în municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, bl. O1-O2, cvartal 208, parcela 44 

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 

voturi „pentru” şi 6 abţineri: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ion Neli, Mocanu 

Livia, Moţoc Honorius şi Tănase Silviu. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în 

municipiul Târgovişte, str. Colonel Băltăreţu, cvartal 186, parcela 5 

  Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 

voturi „pentru” şi 6 abţineri: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ion Neli, Mocanu 

Livia, Moţoc Honorius şi Tănase Silviu. 

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

concesionării pe o perioadă de 49 ani, a unui teren în suprafaţă de 75 mp, situat în 

municipiul Târgovişte, str. Mr. Alexandrescu, cvartal 15, parcela 130 

  Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

face prezentarea materialului.  

  Dl. Tănase precizează că perioada este mult prea mare şi propune concesionarea 

pe o perioadă de 10 ani.  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui. Tănase. Se aprobă 

cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 289. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 111 mp, situat 

în municipiul Târgovişte, str. Calea Câmpulung colț cu str. Basarabiei, cvartal 99, 

parcela 1 şi parţial cvartal 99, parcela 2 

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

face prezentarea materialului.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi „pentru” şi 6 

abţineri: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ion Neli, Mocanu Livia, Moţoc 

Honorius şi Tănase Silviu. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 15 mp, situat în 
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municipiul Târgovişte, str. Dr. Marinescu Gheorghe, nr. 7, bl. 78, cvartal 104, 

parcela 74 

  Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

face prezentarea materialului.  

  Dl. Secretar precizează că art. 4 al proiectului de hotărâre a fost modificat şi are 

următorul cuprins: „Depăşirea suprafeţei care face obiectul concesiunii și edificarea 

oricăror forme de împrejmuire a terenului în cauză vor constitui clauze de reziliere în 

mod unilateral a contractului de concesiune, din partea municipiului Târgovişte”. De 

asemenea menţionează că acest articol a fost modificat şi în proiectele următoare, 

deoarece au existat situaţii de urgenţă în zona respectivă, în care nu s-a putut interveni 

pentru că la parterul blocurilor erau grădini împrejmuite.  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” şi o 

abţinere - Oprescu Ciprian, proiectul devenind HCL nr. 290. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în 

municipiul Târgovişte, str. Dr. Marinescu Gheorghe, nr. 7, bl. 78, cvartal 104, 

parcela 74 

  Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 291. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în 

municipiul Târgovişte, str. Dr. Marinescu Gheorghe, nr. 7, bl. 78, cvartal 104, 

parcela 74 

  Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 292. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 42 mp, situat în 

municipiul Târgovişte, str. Dr. Marinescu Gheorghe, nr. 7, bl. 78, cvartal 104, 

parcela 74 

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 293. 

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

Adrian. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot 

componenţa comisiei. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”. 

33.  Informarea Direcției de Asistență Socială privind monitorizarea activității 

asistenților personali 

  Se ia act. 

Se propune ca președintele ședințelor Consiliului Local Municipal Târgoviște 

pentru luna august să fie dl. Patic Paul - Ciprian.  

 Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 16 de voturi „pentru”. 

 

   Cu aceasta, ședința se declară închisă. 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

        ec. George-Florin Ionete                                    jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

 

                                                Redactat, 

                                        jr. Mariana Ungureanu               


