
 
 

1 
 

PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 28.08.2018 

 

Dna. Silvia Stanca, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de 

consilieri în funcţie, absenți fiind: Cucui Ion și Oprescu Virgil-Ciprian 

(dna. Mocanu Livia sosind în sală ulterior începerii lucrărilor ședinței), 

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. 1850 din data de 23.08.2018. 

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. Paul-Ciprian Patic, ales 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna august.  

 Se supune votului procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 

12.07.2018. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o abținere: Gherghescu 

Constantin. 

 În sală sosește dna. cons. Mocanu Livia, fiind prezenți 19 consilieri. 

  Se supune votului procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 

13.07.2018. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

  Se supune votului procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 

27.07.2018. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere: Moțoc 

Honorius. 

     Se propune suplimentarea ordinei de zi cu un punct: „Proiect de 

hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 

Municipiul Târgovişte și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște pentru 

organizarea „Cupei Chindia” la baschet masculin, categoriile U15 și 

U16, în perioada 31 august-2 septembrie 2018” 

 Se supune votului ordinea de zi și suplimentarea susmenționată. Se 

aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

  Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgovişte alocate 

pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea a II-a, august 

2018 

   Dna. Anca Vrînceanu, director adjunct al Direcției Economice 

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

“pentru” și două abțineri: Negoescu Georgeta și Rădulescu Cătălin, 

proiectul devenind HCL nr. 290 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală 

Ordinară și Extraordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ 

TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. 

     Dl. Ioan Țuțuianu, Director Tehnic în cadrul Companiei de Apă 

prezintă materialul. 

Se redactează buletinele de vot pentru desemnarea membrilor în 

cadrul Consiliului de Administrație al Companiei de Apă. 

Se trece la dezbaterea următoarelor puncte ale ordinii de zi, urmând 

ca discuțiile asupra punctului 2 fie reluate. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului creditelor 

interne al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 

Dna. Daniela Popa, Director al Direcției Economice prezintă 

materialul.  

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

“pentru” și o abținere: Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 

292 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare și a 

cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea 

Școlii Gimnaziale Matei Basarab din Târgoviște, Judeţul Dâmbovița”, 

Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/Învăţământ obligatoriu, Apel 

de proiecte nr. 1 

  Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

  Dl. Primar adaugă că acest proiect, cât și următorul de pe ordinea de 

zi, au trecut de etapa evaluării tehnice, la acest moment fiind la etapa de 

transmitere a documentelor în vederea semnării contractelor de finanțare. 

Prin cele două proiecte, la nivelul municipiului, se atrag aproximativ 40 

milioane de lei, fiind primele proiecte depuse pe Axa prioritară 10, 

devenind astfel și primele două contracte de finanțare care se semnează în 

Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia.  

  Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 293 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare și a 

cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea 

Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul din Târgoviște, Județul 

Dâmbovița”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/Învăţământ 

obligatoriu, Apel de proiecte nr. 1. 
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   Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 294 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției ,,Extindere rețea 

de gaze naturale pe strada Fluierași– tronson 1, localitatea Târgoviște, 

județul Dâmbovița” 

 Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 295 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției ,,Extindere rețea 

de gaze naturale pe strada Fluierași– tronson 2, localitatea Târgoviște, 

județul Dâmbovița” 

Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 296 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţiții „Dezvoltarea 

infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică 

prin achiziția a patru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice şi 

electrice hibrid plug-in”  

Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 297 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Realizarea și extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă pe străzile Soarelui și Nicolae Bălcescu din 

Municipiul Târgoviște” 

Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 298 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 23/30.01.2017 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 13” 

Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 299 
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11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/28.07.2017 

referitoare la finanţarea 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” 

Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

Dl. Primar consideră că durata de execuție, stabilită prin studiul de 

fezabilitate, este foarte mare. 

Dl. cons. Barbu susține că durata de finalizare a lucrării este 

consemnată de proiectant; adaugă că pe unele fonduri, spre exemplu prin 

Programul Operațional Regional, se impune eșalonarea investițiilor pe 

mai mulți ani; dacă Programul Național de Dezvoltare Locală nu a impus 

un termen, se poate scrie perioada dorită de autoritatea locală, numai dacă 

eșalonarea investiției făcută de finanțator nu este impusă. 

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

“pentru”, dl. Tănase Silviu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 

300 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 24/30.01.2017 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14” 

Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

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

“pentru”, o abținere: Ion Neli, dl. Tănase Silviu lipsește din sală, proiectul 

devenind HCL nr. 301 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 268/28.07.2017 

referitoare la finanţarea 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” 

 Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

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

“pentru”, dl. Tănase Silviu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 

302 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 90/13.03.2017 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin 

reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program 

prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița” 
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Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 303 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 91/13.03.2017 

referitoare la aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie: 

“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, 

modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, 

din Târgoviște, Județ Dâmbovița” 

 Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 304 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 96/13.03.2017 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea 

clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița-

Grădinița cu program prelungit Nr. 15” 

Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 305 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 97/13.03.2017 

referitoare la privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie: 

“Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor 

publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița-Grădinița cu 

program prelungit Nr. 15” 

Dl. Aurel Ciobanu, Director al Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 306 

18. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 267/27.07.2018 

Dl. Primar precizează că este vorba despre revocarea Hotărârii 

Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

Centru Comercial Târgoviște, împrejmuire teren, branșamente utilități, 

platforme, accese în incintă, sens giratoriu și organizare de șantier”, Bdul. 

Regele Carol I, nr. 51, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Județul 

Dambovița-Consiliul Județean Dâmbovița pentru Societatea PK 

GRIZZLY S.R.L. Motivul pentru care s-a propus acest proiect de revocare 

a HCL nr. 267 are în vederea discuția purtată cu reprezentanții 

investitorilor care au solicitat ca planul urbanistic zonal să fie supus din 

punct de vedere al publicității și dispozițiilor Legii nr. 52/2003, deși în 

ceea ce înseamnă aprobarea planurilor urbanistice zonale există o 

legislație specială, fiind respectate toate etapele legale; având în vedere 
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importanța investiției care se apropie de o valoare de 200 milioane lei, 

asigurările care au fost date în sensul că această amânare a PUZ-ului nu va 

genera întârzieri, în contextul în care în prealabil eliberării autorizației de 

construcție pentru imobil trebuie făcute lucrările de deviere a unui cablu 

electric de pe terenul respectiv și nu se puteau demara lucrările de 

construcție într-un termen mai scurt, ținând cont de faptul că s-au primit 

asigurări că în aproximativ 12 luni de la această dată Complexul 

Comercial va fi dat în funcțiune-ceea ce înseamnă că termenul decembrie 

2019 care a fost dat inițial, se devansează cu două, trei luni, s-a făcut 

această propunere. Dl. Primar consideră că în acest context rămânerea în 

dezbatere publică a acestui proiect de hotărâre încă o perioadă de timp nu 

are nici un fel de influență cu privire la construirea Complexului 

Comercial.  

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 307 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire Service Auto”, Aleea Mânăstirea Dealu, nr. 7, 

Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea 

AGROTRANSPORT TÂRGOVIȘTE S.R.L. 

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

“pentru” și o abținere: Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 

308 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire locuință S+P+1, garaj și împrejmuire”, str. Gimnaziului, 

nr. 20B, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar DOBRE DANIELA-

GABRIELA 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 309 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Desființare parțială locuință C1, extindere locuință C1”, str. Calea 

Ploiești, nr. 100, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar DUMITRU 

ION 

Se aprobă cu 18 voturi “pentru” și o abținere: Ionete George-Florin, 

proiectul devenind HCL nr. 310 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire locuință plurifamilială P+3, cu spații de birouri la 

parter”, str. Gral. Matei Vlădescu, nr. 7A, Târgoviște, jud. 

Dâmbovița, beneficiar ENACHE IULIA 

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

“pentru” și o abținere: Tănase Silviu, proiectul devenind HCL nr. 311 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire locuință P+M”, str. Calea București, nr. 84, Târgoviște, 

jud. Dâmbovița, beneficiar GHERGU NICUȘOR-FLORIN 
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Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 312 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire locuință P+M, foișor și împrejmuire teren”, str. 

Dâmboviței, nr. 11, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar PETRE 

CONSELIA 

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

“pentru”, dl. cons. Barbu Dumitru nu participă la dezbateri și vot, 

proiectul devenind HCL nr. 313 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Introducere teren în intravilan pentru construire locuință 

S+P+1+M, garaj, foișor și împrejmuire teren”, T9, P50/5,Târgoviște, 

jud. Dâmbovița, beneficiari PODARU PETRE ȘI PODARU 

MĂDĂLINA-CLARA 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 314 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Extindere hală și construire spațiu comercial”, Aleea Sinaia, nr. 8, 

Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea ROMSERV 

INVEST S.R.L. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 315 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Extindere Centru comercial cu două tronsoane noi, construcții cu 

destinație mixtă: comerț, birouri și alimentație publică”, Str. Lt. 

Stancu Ion, nr. 2E, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea 

STE&CO IMOBILIARE S.R.L. 

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

“pentru”, dnii. cons. Bugyi Alexandru și Barbu Dumitru nu participă la 

dezbateri și vot, proiectul devenind HCL nr. 316 

20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din 

funcţiune şi casării a bunului imobil „Garaj-Colegiul Național 

Constantin Carabella” 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 317 

21. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al 

Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal 

Târgovişte în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa şi 

administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a bunului imobil 

teren în suprafaţă de 172 mp, situat în Bulevardul Mircea cel Bătrân 

nr. 12 
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Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 318 

22. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al 

Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc investițiile de 

extindere a rețelei de canalizare menajeră și a retelei de distribuție 

apă pe strada Sârbilor și a rețelei de canalizare pe strada Gimnaziului 

din Municipiul Târgoviște   

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului prezintă materialul. Se aprobă cu 18 voturi “pentru” și o 

abținere: Gherghescu Constantin, proiectul devenind HCL nr. 319 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea 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 19 voturi “pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 320 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din 

data de 21.08.2018  al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor 

sociale 

 Dl. Eugen Pușcașu, Șef Serviciu Administrarea Patrimoniului Public 

și Privat, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 321 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 4 din 

data de 21.08.2018 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. 

Dl. Eugen Pușcașu, Șef Serviciu Administrarea Patrimoniului Public 

și Privat, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 322 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 4 

din data de 21.08.2018 al Comisiei de analiză şi repartizare a 

locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L. 

Dl. Eugen Pușcașu, Șef Serviciu Administrarea Patrimoniului Public 

și Privat, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi “pentru” și două abțineri: Bercu Adrian și Tănase 

Silviu, proiectul devenind HCL nr. 323 

27. Proiect de hotărâre privind oportunitatea închirierii imobilului 

situat în Târgoviște, str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea 

activităţii Școlii Gimnaziale „I. Al. Brătescu – Voineşti” 

Dl. Eugen Pușcașu, Șef Serviciu Administrarea Patrimoniului Public 

și Privat, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 324 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin 

negociere directă, pe o perioadă de 5 ani, a 18 terenuri în suprafață 

totală de 18 mp, situate pe raza Municipiului Târgoviște 
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Dl. Ion Dragomir, Șef Serviciu Contracte, Autorizații din cadrul 

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. 325 

29. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, a unui teren în suprafaţă de 

15 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, intrare Parc Mitopolie, cvartal 

16, parcela 44 

Dl. Ion Dragomir, Șef Serviciu Contracte, Autorizații din cadrul 

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

“pentru” și trei abțineri: Boboacă Doina, Patic Paul-Ciprian și Rădulescu 

Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 326 

Se propune ca pentru punctele 27, 28 și 29 componența comisiei să 

fie următoarea: Ghinescu Adrian, Joița Ion și Ionete George-Florin. Se 

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

Suplimentare: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat dintre Municipiul Târgovişte și Clubul Sportiv Școlar 

Târgoviște pentru organizarea „Cupei Chindia” la baschet masculin , 

categoriile U15 și U16, în perioada 31 august-2 septembrie 2018 

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

Culturale și Sociale prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

“pentru”, două abțineri: Ghinescu Adrian și Ion Neli, dl. Tănase Silviu 

lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 327 

Dl. cons. Moțoc susține că în întreaga țară sunt acțiuni de verificare a 

podurilor mai vechi și solicită verificarea podului de la gară și pentru 

ședința ordinară a consiliului local din luna septembrie solicită 

prezentarea măsurilor ce se impun pentru funcționarea lui în condiții de 

siguranță. 

Dl. Primar răspunde în ceea ce privește podul de la gară, că este 

imposibil să se facă achiziția, expertiza și să se predea într-o lună de zile; 

respectivul pasaj este prins în proiectul privind transportul public și va fi 

reabilitat integral, fiind unul din culoarele pentru transportul public local; 

susține totodată că pentru podul respectiv, la momentul la care se va 

întocmi Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic, cu siguranță vor fi 

menționate și măsurile necesare privind consolidarea sa. 

Se reia punctul 2 al ordinii de zi: 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală 

Ordinară și Extraordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ 

TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. 

  Având în vedere că dl. Oprescu Ciprian, membru în comisia de 

numărare a voturilor, lipsește, se propune înlocuirea cu dl. cons. Păunescu 
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Andrei. Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”. 

  Se stabilește modalitatea de vot : tăierea cu o linie orizontală a 

numelui persoanei care nu se dorește să devină membru în consiliul de 

administrație. 

       Dnii. Patic Paul-Ciprian și Gherghescu Constantin declară că nu 

participă la dezbateri și la vot pentru acest punct al ordinii de zi. 

  Se trece la votul secret. Au votat un număr de 17 consilieri locali. În 

urma numărării voturilor rezultatul este următorul : Tăbârcă Corneliu: 16 

voturi „pentru”, un vot împotrivă; Chiţulescu Corneliu: 16 voturi „pentru”, 

un vot împotrivă; Trifan Mihai: 16 voturi „pentru”, un vot împotrivă; 

Vasile Claudiu:13 voturi „pentru”, 4 voturi împotrivă; Olaru Marin: 16 

voturi „pentru”, un vot împotrivă; Şerban Marian: 16 voturi „pentru”, un 

vot împotrivă; Dinu Paul: 16 voturi „pentru”, un vot împotrivă, voturi nule 

0. 

 Se supune votulului proiectul de hotărâre pentru celelalte puncte ale 

procurilor supuse discuțiilor. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, dnii. 

Gherghescu Constantin și Patic Paul-Ciprian nu participă la vot, proiectul 

devenind HCL nr. 291     

  Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna 

septembrie să fie dl. cons. Dumitru Barbu. Se supune votului această 

propunere. Se aprobă cu 18 de voturi “pentru” și o abținere: Barbu 

Dumitru. 

 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

                ing. Paul-Ciprian Patic                     jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

                             Redactat, 

                                  jr. Diana Ion 

 


