
1 
 

             PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 30.05.2019 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri în funcţie (dna. 

Mocanu Livia, Negoescu Mariana și dl. Tănase Silviu sosind în sală 

ulterior începerii lucrărilor ședinței), dl. Secretar al Municipiului 

Târgovişte, jr. Chiru-Cătălin Cristea declară: Şedinţa este legal 

constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în conformitate cu prevederile 

Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-

Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 1280 din data de 24.05.2019. 

La această şedinţă participă directori ai societăţilor din subordinea 

Consiliului Local, directori şi şefi de servicii din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locală. 

Ședinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Patic Paul-Ciprian, ales 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna mai 2019. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct: 

 Proiect de hotărâre privind cofinanţarea unor programe 

culturale ale Bibliotecii Judeţene “Ion Heliade Rădulescu” 

Dâmboviţa 

Se supune la vot ordinea de zi împreună cu punctul suplimentar 

propus. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” (o abţinere: d-na. cons. 

Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta). 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

19.04.2019. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” (o abţinere: dl. cons. Joiţa 

Ion). 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data 

28.05.2019. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” (o abţinere: dl. cons. 

Rădulescu Cătălin). 

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. 

La şedinţă sunt prezenți 19 consilieri, în sală intrând dl. cons. 

Tănase Silviu Gabriel. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului 

educaţional  “Înotăm la ora de educaţie fizică” şi a Acordului - 

cadru de parteneriat ce se va încheia între Direcţia Complex 

Turistic de Nataţie şi instituţiile de învăţământ de pe raza 

Municipiului Târgovişte 

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

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

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 214. 

2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local 

Municipal Târgovişte pentru înfiinţarea de către societatea 

SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. a unei 

autogări pe raza Municipiului Târgovişte 

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

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 215. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de 

asistaţi prin Cantina de Ajutor Social  

 Dna. jr. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență 

Socială prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Dl. cons. Bercu Adrian Gheorghe doreşte să primească lămuriri 

suplimentare referitoare la diferenţa dintre numărul de asistaţi propus în 

prezentul proiect de hotărâre (400) şi numărul de porţii zilnice (750) 

aprobat prin bugetul de venitul şi cheltuieli pe anul 2019 al D.A.S. 

D-na director Marcela Iordache explică faptul că există în acest 

moment doar un număr de 400 de cereri din partea cetăţenilor pentru a 

beneficia de serviciile oferite de Cantina de Ajutor Social, marea 

majoritate copii şi bătrâni, şi că nu era justificată astfel, prepararea a 

750 de porţii zilnice.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”  (o abţinere: dl. cons. Rădulescu Cătălin), proiectul devenind 

HCL nr. 216. 

La şedinţă sunt prezenți 21 de consilieri, în sală intrând d-nele. 

cons. Negoescu Mariana-Georgeta şi Mocanu Livia. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea 

și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Judeţul 

Dâmboviţa: str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, 

str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, 

Bulevardul Independenței și Bulevardul Libertății” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Dl. jr. Daniel - Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgovişte, 

ia cuvântul pentru a informa că în viitoarele şedinţe ale Consiliului 

Local se vor înscrie pe ordinea de zi numeroase proiecte de investiţii de 

reabilitare stradală în cartiere precum micro 9, micro 5, zona centrală, 

investiţii care, dacă vor fi aprobate, se vor implementa în cursul anului 

viitor precum şi în cursul anului 2021.  
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 217. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea 

și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Judeţul 

Dâmboviţa: str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea Câmpulung, str. 

Ana Ipătescu, str. Lt. Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. 

Bărăției, str. Ilfovului, str. Costache Olăreanu şi str. Porumbeilor” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru” (o abţinere: Ilie Monica Cezarina), proiectul devenind HCL 

nr. 218. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate 

şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţul 

Dâmboviţa” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 219. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții 

„Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, 

reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Radu 

cel Mare” din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 220. 

8. Proiect de hotărâre privind relocarea activităţilor Școlii 

Gimnaziale „Matei Basarab” din Târgovişte pe perioada derulării 

contractului de execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului de 

investiţie „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin 

extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii 

Gimnazile „Matei Basarab” din Târgoviște, județul Dâmbovița 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 221. 
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9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 6/12.01.2018 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea 

clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I – Str. 

Ion Ghica, nr. 1, Blocurile 5A, 5B, Oras Targoviste,  judetul 

Dambovita” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 222. 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 7/12.01.2018  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea 

clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I – Bloc 

40 scara A si B, B-dul Unirii, nr.3, oras Targoviste, jud. 

Dambovita” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 223. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 8/12.01.2018  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea 

clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I – B-dul 

Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste,  judetul 

Dambovita” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 224. 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 9/12.01.2018  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea 

clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I – B-dul 

Libertatii Nr. 1 , Blocurile D1, D2, D3, D4, Orasul Targoviste, 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 225. 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 11/12.01.2018  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea 

clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I – Bloc 

K, str. B-dul Mircea cel Batran, nr.2, oras Targoviste, jud. 

Dambovita” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 226. 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 12/12.01.2018  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „ 

Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor 

rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I – Bloc 64, Scara A 

si Scara B – str. B-dul Unirii, nr.19, oras Targoviste, jud. 

Dambovita” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 227. 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 13/12.01.2018  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea 

clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I – Bloc 

54, Str. Avram Iancu, nr.7, oras Targoviste, jud. Dambovita” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 228. 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 14/12.01.2018  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea 
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clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I – 

Strada Arsenalului, Nr.1, Blocurile F1, F2 Municipiul Targoviste, 

Jud. Dambovita” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 229. 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 15/12.01.2018  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea 

clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I – Bloc 

57, scara A si scara B, str. Radu Gioglovan, nr.9” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 230. 

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

19/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Creare / 

modernizare locuri de joacă pentru copii – Aleea Griviţa, lângă 

blocul de locuinţe sociale nr. 1” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 231. 

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

20/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

"Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – cartier 

Prepeleac, str. Petru Cercel" 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 232. 

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

21/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Creare/ 

modernizare locuri de joacă pentru copii – strada general I.E. 

Florescu lângă blocul de locuinţe sociale nr. 6" 
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 Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 233. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației faza 

DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții: „Reabilitare şi modernizare Parcul Mitropolie din 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 234. 

Dl. cons. Rădulescu Cătălin iese din sala de şedinţe, la dezbateri 

participând în acest moment 20 de consilieri. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației faza 

DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții: „Reabilitare şi modernizare Piaţa Revoluţiei din 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, (dl. Rădulescu Cătălin lipsește din sală), proiectul devenind 

HCL nr. 235. 

23. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

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

 Dna. Diana Stănescu, reprezentant al societăţii Municipal 

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

proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, (dl. Rădulescu Cătălin lipsește din sală), proiectul devenind 

HCL nr. 236. 

24. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - 

DÂMBOVIŢA S.A. 

Dna. Maria Radu, reprezentant al societăţii COMPANIA DE 

APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., prezintă materialul care a 

stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, 2 abţineri: d-nii. cons. Patic Paul - Ciprian şi Gherghescu 
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Constantin, (dl. Rădulescu Cătălin lipsește din sală), proiectul devenind 

HCL nr. 237. 

25. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte 

 Dna. Elena Mihai, reprezentant al societăţii Municipal 

Construct S.A., prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, (dl. Rădulescu Cătălin lipsește din sală), proiectul devenind 

HCL nr. 238. 

Dl. cons. Rădulescu Cătălin revine în sala de şedinţe, la dezbateri 

participând în acest moment 21 de consilieri. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pentru anul 

2019  

 Dna. Elena Nastasia, reprezentant al societăţii ECO-SAL 2005 

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

hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 239. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare 

pentru anul 2018 ale societății SERVICII PUBLICE 

MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. 

 Dna. Larisa Tincescu, reprezentant al societăţii SERVICII 

PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., prezintă materialul 

care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 240. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE 

TÂRGOVIȘTE S.R.L. pentru anul 2019  

 Dna. Larisa Tincescu, reprezentant al societăţii SERVICII 

PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., prezintă materialul 

care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 241. 

Dl. jr. Daniel - Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgovişte, 

declară că este mulţumit de activitatea de până acum a acestei societăţi, 

arată că toate cursele se realizează conform graficului, că nu există 

nicio reclamaţie din partea călătorilor şi că este lăudabil cum 

conducerea societăţii reuşeşte să se descurce în această perioadă 

premergătoare implementării programului de modernizare prin 

finanţare nerambursabilă fără a fi nevoie de subvenţii din partea 
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municipalităţii, deşi parcul auto administrat în acest moment este 

învechit.  

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei 

finanțări rambursabile în sumă de 4.795.000 lei de la CEC BANK 

S.A în vederea implementării proiectului cu finanțare 

nerambursabilă ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin 

reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu 

program prelungit Rază de Soare din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, 

Cod proiect 122305 

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

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 242. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei 

finanțări rambursabile în sumă de 447.000 lei de la BANCA 

TRANSILVANIA S.A. în vederea implementării proiectului cu 

finanțare nerambursabilă ”Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și 

echiparea scolii gimnaziale Matei Basarab din Târgoviște, jud. 

Dâmbovița”, Cod proiect 120281 

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

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 243. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării a unei 

finanțări rambursabile în sumă de 370.000 lei de la BANCA 

TRANSILVANIA S.A în vederea implementării proiectului cu 

finanțare nerambursabilă ”Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și 

echiparea scolii gimnaziale Mihai Viteazul din Târgoviște, jud. 

Dâmbovița”, Cod proiect 120295 

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

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 244. 

32. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2019 

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

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 245. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri 

Urbanistice 
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Dl. cons. Tănase Silviu Gabriel iese din sala de şedinţe, la 

dezbateri participând în acest moment 20 de consilieri. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire locuinţă colectivă P+3”, strada Preot Toma 

Georgescu nr. 12, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Burom 

BM Invest S.R.L. 

Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru” (o abţinere: d-na. cons. Mocanu Livia, dl. cons. Tănase Silviu 

lipsește din sală), proiectul devenind HCL nr. 246. 

     Dl. cons. Tănase Silviu Gabriel revine în sala de şedinţe, la 

dezbateri participând în acest moment 21 de consilieri. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Extindere şi mansardare locuinţă existentă”, strada 

Constantin Brâncoveanu nr. 49, Târgoviște, jud. Dâmbovița, 

beneficiar Iordache Elena 

Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru” (o abţinere: Rădulescu Cătălin), proiectul devenind HCL nr. 

247. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire hotel P+4 şi ansamblu locuinţe colective 

P+2/S+P+7 şi spaţii comerciale la parter”, strada lt. Stancu Ion nr. 

35C, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea Scapino 

Com S.R.L. 

Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 248. 

 

Dl. cons. Dumitru Barbu anunţă că nu va participa la dezbaterea 

subpunctului 4 de la punctul 33 de pe ordinea de zi şi nici la votul 

aferent acestui subpunct 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Lotizare teren pentru construire locuințe P+1 și 

împrejmuire teren”, strada Calea București, nr. 158 A, Târgoviște, 

jud. Dâmbovița, beneficiar Bolbose Adrian 

Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru” (dl. cons. Dumitru Barbu nu a participat la sesiunea de vot), 

proiectul devenind HCL nr. 249. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire spații comerciale parter-construcții pe structură 

metalică, împrejmuire teren, totem”, strada Lt. Stancu Ion, nr. 37, 

Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea Podaru Prod 

S.R.L. 

Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 250. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Introducere teren în intravilan în vederea construirii - 

service auto şi vulcanizare, spălătorie auto şi împrejmuire teren”, 

Târgoviște, Tarla 17, Parcela 112/7, Şoseaua Găeşti (DN72), 

Judeţul Dâmbovița, beneficiar Societatea Soare Fuerte S.R.L. 

Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 251. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe 

ANL către actualii chiriaşi 

Dl. ing. Eugen Pușcașu, șef Serviciu Administrarea 

Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru” (o abţinere: dl. cons. Barbu Dumitru), proiectul devenind 

HCL nr. 252  

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 

din data de 17.05.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a 

locuinţelor sociale 

Dl. ing. Eugen Pușcașu, șef Serviciu Administrarea 

Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru” (o abţinere: dl. cons. Rădulescu Cătălin), proiectul devenind 

HCL nr. 253. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui 

apartament din fondul locativ de stat, către actualul chiriaş 

Dl. ing. Eugen Pușcașu, șef Serviciu Administrarea 

Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 254  
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37. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

138/28.02.2019 privind aprobarea vânzării unor apartamente din 

fondul locativ de stat către actualii chiriaşi 

Dl. ing. Eugen Pușcașu, șef Serviciu Administrarea 

Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 255 

38. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al 

Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul 

„Complex turistic de nataţie” 

Dl. ing. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului 

Evidența Patrimoniului prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 256 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului 

Târgoviște 

Dl. ing. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului 

Evidența Patrimoniului prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru” (o abţinere: dl. cons. Cucui Ion), proiectul devenind HCL nr. 

257 

40 Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 71/21.04.1999 

privind darea în administrare a suprafeţei de 96 m
2
 teren către 

I.J.C.L.P.U.A.T., în vederea construirii unor garaje şi amenajării 

unui loc de parcare 

Dl. jr. Alexandru Apostescu, consilier juridic în cadrul Direcţiei 

Administrarea Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul care a 

stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 258 

41. 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 5 ani, a unui spațiu în 

suprafață de 20 m
2 

(boxa nr. 5), situat în Municipiul Târgovişte, în 

incinta Oborului 

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

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

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 259 

2. Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică în 

vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în 

suprafață de 20 m
2 

(boxa nr. 7), situat în Municipiul Târgovişte, în 

incinta Oborului 

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

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

hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 260 

3.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în 

suprafaţă de 81,14 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 

Bucegi 

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

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

hotărâre. 

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

“pentru” (2 abţineri: d-na cons. Ion Neli şi dl. cons. Ghinescu Adrian), 

proiectul devenind HCL nr. 261. 

4.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în 

suprafaţă de 37 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Calea 

București, adiacent bloc O1, sc. D 

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

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

hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru” (o abţinere: dl. cons. Barbu Dumitru), proiectul devenind 

HCL nr. 262.  

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în 

suprafaţă de 26 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai 

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

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

hotărâre. 

D-na cons. Neli Ion întreabă dacă documentaţia, care a mai fost 

pe ordinea de zi într-o şedinţă anterioară, a suferit modificări 

semnificative. 

 Dl. ec. Ion Dragomir răspunde că documentaţia nu are nicio 

modificare, fiind aceeaşi care a mai fost supusă analizei Consiliului 

Local într-o şedinţă anterioară când, de altfel, proiectul de hotărâre 

întocmit în baza acesteia a fost respins.   
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 13 

abţineri: d-nele cons. Ilie Monica Cezarina, Ion Neli, Mocanu Livia, 

Negoescu Mariana Georgeta şi d-nii cons. Barbu Dumitru, Bercu 

Adrian Gheorghe, Bugyi Alexandru, Gherghescu Constantin, Ghinescu 

Adrian, Moţoc Honorius, Patic Paul Ciprian, Rădulescu Cătălin, Tănase 

Silviu Gabriel), 8 voturi “pentru” (d-nele cons. Boboacă-Mihăescu 

Doina-Nicoleta, Erich Agnes-Terezia, Gheorghe Ana-Maria şi d-nii 

cons. Cucui Ion, Ionete George-Florin, Joiţa Ion, Oprescu Virgil- 

Ciprian, Păunescu Mihai-Andrei). 

Se propun reprezentanţii consiliului local în cadrul comisiei de 

licitație: dl. cons. Joiţa Ion, dl. cons. Ionete George-Florin și d-na. cons. 

Ion Neli.  

Se supune la vot ca din comisia de licitaţie să facă parte consilierii 

nominalizaţi. Se aprobă cu 20 voturi “pentru” (o abţinere: Rădulescu 

Cătălin). 

Suplimentare ordine de zi  

D-na. cons. Erich Agnes-Terezia anunţă că nu va participa la 

dezbaterea punctului cu care s-a suplimentat ordinea de zi şi nici la 

votul aferent acestui punct. 

 Proiect de hotărâre privind cofinanţarea unor programe 

culturale ale Bibliotecii Judeţene “Ion Heliade Rădulescu” 

Dâmboviţa 

D-na. dr. ec. Daniela Popa, directorul Direcției Economice, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru” (d-na cons. Erich Agnes-Terezia nu a participat la sesiunea de 

vot), proiectul devenind HCL nr. 263. 

Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din 

luna iunie 2019 să fie dl. cons. Oprescu Virgil-Ciprian.  

Se supune la vot. Se aprobă cu 21 de voturi “pentru”. 

 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

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

 

 

 

 Red. cons. Horaţiu Radu Maniţi 

 

 

 


