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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Municipal Târgovişte 

în data de 31.08.2017 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 20 de consilieri 

în funcţie, dl. Joiţa Ion 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, prin Dispoziţia nr. 2439 din data de 

25.08.2017. 

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. În sală este prezent şi dl. deputat Dumitru 

Lupescu. 

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

pentru ședințele consiliului local din luna august. 

Se solicită suplimentarea ordinei de zi cu 4 puncte: 

 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 338/18.12.2015 referitoare la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare 

locuri de joacă pentru copii – Lot 9 – intersecţie strada Mihai Popescu cu strada 

Pandurilor, municipiul Târgovişte”, completată prin H.C.L. nr. 134/30.06.2016  

 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 340/18.12.2015 referitoare la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare 

locuri de joacă pentru copii – Lot 11– B-dul. Eroilor, micro III, în spatele blocului C, 

municipiul Târgovişte,” completată prin H.C.L. nr. 136/30.06.2016  

 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 342/18.12.2015 referitoare la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare 

locuri de joacă pentru copii – Lot 13– B-dul. Unirii, micro VI, în spatele blocului 72, 

municipiul Târgovişte,” completată prin H.C.L. nr. 138/30.06.2016  

 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

Municipiului Târgovişte pe anul 2017. 

     Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentările menţionate. Se aprobă cu 19 

voturi „pentru”. 

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

Municipal din data de 13.07.2017. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

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

din data de 28.07.2017. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

1.1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE 

ONOARE” domnului FLORIN-DAN GEORGESCU, pentru merite deosebite. 

Dl. Primar face o scurtă prezentarea a dlui. Georgescu. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 303. 

1.2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE 

ONOARE - POST - MORTEM” domnului NICULAE CIUPERCĂ, pentru 

merite deosebite 

Dl. Primar face o scurtă prezentarea a dlui. Ciupercă. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 304. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare dintre Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița și Municipiul Castellon de la Plana din Spania 
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Dl. Păunescu, reprezentantul Compartimentului Relaţii Externe, face prezentarea 

materialului. Dl. Primar precizează că în municipiul Castellon de la Plana din Spania 

sunt stabiliţi foarte mulţi cetăţeni români şi menţionează că intenţia autorităţii locale 

este accea de a obţine un instrument instituţional prin care să fie sprijinită comunitatea 

locală din zona respectivă. De asemenea consideră oportună prezenţa autorităţilor 

spaniole la festivităţile dedicate Zilelor Cetăţii Târgovişte şi încheierea acestui acord 

între cele două municipii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 

voturi „pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 305. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat 

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

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 

voturi „pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 306. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Salubritate 

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

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

devenind HCL nr. 307. 

În sală soseşte dl. Joiţa, fiind prezenți 20 de consilieri. 

5. 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 2017    

Dna. Dogaru, secretarul Comisiei de Evaluare şi Selecţie, face prezentarea 

materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și 

o abținere - Ion Neli, proiectul devenind HCL nr. 308. 

            6. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

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

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.  

Dl. Mihai, şef Compartiment financiar - contabilitate din cadrul S.C. Municipal 

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

Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 309. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea și avizarea documentelor utilizate în 

cadrul procedurii de selecție și evaluare pentru ocuparea funcțiilor de membri ai 

Consiliului de Administrație la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.   

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

Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 310. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului 

de Administraţie al S.C. Municipal Construct S.A., pentru perioada 2017 – 2021 

Dl. Mihai Valentin, vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. Municipal 

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

Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 311. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 273/28.07.2017 referitoare la 

aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul: 

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

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

Târgovişte" 

Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, face prezentarea 

materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,  

proiectul devenind HCL nr. 312. 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

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

zona Parc Chindia” 

Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, face prezentarea 

materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,  

proiectul devenind HCL nr. 313. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: „Realizare sistem de 

monitorizare video în Municipiul Târgovişte” 

Dl. Dinu, directorul Poliţiei Locale Târgovişte, face prezentarea materialului.  

Dl. Primar doreşte să ştie cât din Municipiul Târgovişte va fi monitorizat video şi 

de ce nu este utilizat dispeceratul existent la sediul Poliţiei Municipiului Târgovişte.       

Dl. Dinu precizează că la acest moment există 33 de camere funcţionale, iar prin 

proiectul mai sus menţionat va fi monitorizată aproximativ 90% din suprafaţa 

municipiului. Referitor la cea de a doua întrebare, dl. Dinu menţionează că există 

probleme tehnice care împiedică utilizarea dispeceratului existent la Poliţia 

Municipiului Târgovişte, în sensul că ar fi necesară o investiţie de 50.000 de euro 

pentru conectarea la dispeceratul existent, iar perioada de realizare ar fi de 3 ani şi 

jumătate.  

Dl. Primar solicită să fie menţionate câteva dintre aplicaţiile utilizate în noul 

proiect.  

Dl. Dinu susține că iniţial sistemul va avea doar trei aplicaţii: înregistrarea de 

imagini în timp real, atât pe timp de noapte cât şi pe timp de zi, mărirea imaginilor 

înregistrate care va permite vizualizarea numerelor maşinilor care circulă sau sunt 

staţionate şi avertizarea în caz de accidente.  

Dl. Primar doreşte să ştie pentru cât timp sunt stocate imaginile şi dacă au fost 

prevăzute astfel de camere şi în zonele unităţilor de învăţământ.  

Dl. Dinu precizează că imaginile sunt stocate pentru o perioadă de 10 zile, dar se 

doreşte prelungirea acestei perioade până la 30 de zile şi că au fost prevăzute camere 

în zonele unităţilor de învăţământ, locurilor de joacă, intersecţiilor, intrărilor în oraş.       

Dl. Primar doreşte ca prin noul proiect să fie supravegheate toate unităţile de 

învăţământ, locurile publice, unităţile de alimentaţie publică, locurile de joacă şi 

zonele foarte frecventate de cetăţeni.  

Dl. Tănase doreşte să ştie ce instituţii mai beneficiază, cu excepția Poliţiei Locale, 

de stocarea datelor pe servere. 

 Dl. Dinu precizează că doar Poliţia Locală are acces la datele stocate.  

 Dl. Tănase doreşte să ştie ce măsuri vor fi luate referitor la persoanele fără adăpost 

care perturbă liniştea.  

Dl. Dinu precizează că, împreună cu personalul Direcţiei de Asistenţă Socială, sunt 

duşi în centre, dar nu pot fi reţinuţi fără consimţământ. Dna. Iordache precizează că 

sunt luaţi de pe străzi şi duşi în centre sau trimişi în localităţile de unde vin, dar se 

întorc.  

Dl. Patic doreşte să ştie dacă există spaţiu suficient pentru stocarea imaginilor. Dl. 

Dinu menţionează că există suficient spaţiu de stocare.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere 

- Gheorghe Ana - Maria,  proiectul devenind HCL nr. 314. 

12. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 617/2016 pentru 

aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică 

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

la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,  proiectul devenind 

HCL nr. 315. 
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13.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuinţă P+1, garaj şi împrejmuire teren”, municipiul Târgovişte, 

str. Înfrăţirii, nr. 43, Priseaca, beneficiar: DOBRA GHEORGHE şi DOBRA 

GABRIELA 

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

de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”,  dna. Mocanu lipsește din sală, proiectul 

devenind HCL nr. 316. 

13.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire locuinţă P+M şi împrejmuire teren”, municipiul Târgovişte, str. 

Luceafărului, nr. 32 C, beneficiar: ENACHE SARMIS şi ENACHE FLORINA  

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

de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”,  dna. Mocanu lipsește din sală, proiectul 

devenind HCL nr. 317. 

13.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire locuinţă colectivă cu spaţii comerciale la parter”, municipiul 

Târgovişte, str. Calea Câmpulung, nr. 92, beneficiar: ION LIVIU şi ION 

CAMELIA VIHELMINA  

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

de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, o abținere - Oprescu Virgil Ciprian, dna. 

Mocanu lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 318. 

13.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuinţă P+1, garaj şi împrejmuire teren”, municipiul Târgovişte, 

str. Cernăuţi, nr. 14 K, beneficiar: NIŢU SEBASTIAN CĂTĂLIN 

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

de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, o abținere - Joiţa Ion, Mocanu Livia şi 

Oprescu Virgil Ciprian lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 319. 

13.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuinţă unifamilială P+M şi împrejmuire teren”, municipiul 

Târgovişte, str. Gimnaziului, nr. 52 A, beneficiar: OPRESCU VIRGIL CIPRIAN 

şi OPRESCU SABINA ALEXANDRA 

Dna. Soare, Arhitectul Şef, face prezentarea materialului. Dl. Secretar precizează că 

dl. Oprescu nu va participa la dezbateri şi nici la procedura de vot, fiind în conflict de 

interese. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, dna. 

Mocanu lipsește din sală, Oprescu Virgil Ciprian nu participă la vot, proiectul 

devenind HCL nr. 320. 

13.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuinţă P+1 şi împrejmuire teren”, municipiul Târgovişte, str. Popa 

Şapcă, nr. 37, beneficiar: RADU ANA şi RADU AURELIAN IOSIF 

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

de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, dna. Mocanu lipsește din sală, proiectul 

devenind HCL nr. 321. 

13.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire spaţiu comercial P+M şi împrejmuire teren”, municipiul Târgovişte, 

str. Radu de la Afumaţi, nr. 87, beneficiar: ŞTEFAN FLORIN 

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

de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 322. 

13.8. Proiect de  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Introducere teren în intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe P+1 - 

P+2”, municipiul Târgovişte, tarla 44, P 630/5, beneficiar: VĂLU CARMEN 

Dna. Soare, Arhitectul Şef, face prezentarea materialului. Dl. Secretar precizează că 

dl. Barbu nu va participa la dezbateri şi la procedura de vot, fiind în conflict de 

interese.  
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Dl. Primar precizează că în urma introducerii în intravilan şi lotizării zonei 

respective se vor crea locuinţe ce vor fi achiziţionate, iar cei care le vor achiziţiona vor 

solicita ca Primăria să asigure şi utilităţile.  

Dna. Soare precizează că în avizul Arhitectului Şef se precizează că este obigaţia 

investitorului privat să asigure branşarea la reţelele de utilităţi.  

Dl. Secretar precizează că parcela despre care se vorbeşte în Planul Urbanistic se 

află pe malul lacului Priseaca, unde există la acest moment o singură casă, proprietarul 

acesteia solicitând să fie racordat la reţelele de utilitate publică, deşi destinaţia pentru 

care a obţinut autorizaţia era de anexă agricolă şi nu de casă.  

Dl. Primar aminteşte că zona despre care se discută nu are legătură cu oraşul şi că 

ulterior contruirii de case în zonă vor apărea probleme cu cei care le cumpără datorită 

lipsei de utilităţi. 

 Dl. Rădulescu doreşte să ştie de ce solicitantul Planului Urbanistic Zonal nu 

asigură branșarea la utilităţi în zona respectivă şi apoi să lotizeze.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 8 voturi „pentru”, 2 voturi 

împotrivă: Ionete George - Florin şi Joiţa Ion și 9 abțineri: Boboacă - Mihăescu Doina, 

Bugyi Alexandru, Cucui Ion, Erich Agnes - Terezia, Gheorghe Ana - Maria, Ilie 

Monica Cezarina, Oprescu Virgil Ciprian, Patic Paul - Ciprian şi Rădulescu Cătălin, 

Barbu Dumitru nu participă la vot. 

13.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire hală industrială”, municipiul Târgovişte, str. Constructorilor, nr. 44, 

beneficiar: S.C. BEDA IMPEX S.R.L 

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

de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, dl. Barbu lipsește din sală, proiectul 

devenind HCL nr. 323. 

13.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire hală industrială”, municipiul Târgovişte, str. Laminorului, nr. 41, 

beneficiar: S.C. CONTAS SERV S.R.L. 

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

de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, dl. Barbu lipsește din sală, proiectul 

devenind HCL nr. 324. 

13.11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire hotel P+2E şi piscină”, municipiul Târgovişte, Aleea Sinaia, nr. 6 - 8, 

beneficiar: S.C. SCAPINO COM S.R.L. 

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

de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”,  dl. Barbu lipsește din sală,  proiectul 

devenind HCL nr. 325. 

14. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului clădire situat în 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. Secretar precizează că închirierea este pe perioadă determinată - un an. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere - 

Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 326. 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuinţele construite prin 

„Programul de construire de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii” realizat 

de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Târgoviște, pentru 

perioada 01.09.2017 - 31.12.2017 

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

face prezentarea materialului.  

Dl. Primar îi solicită dlui. Maican să informeze consiliul local cum a evoluat chiria 

la un apartament cu 2 camere în ultimele 12 luni. 
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Dl. Maican precizează că la sfârşitul anului 2016 chiria era în jurul sumei de 300 de 

lei, de la 01.07.2017 a crescut la 400 lei, urmând ca prin aplicarea noilor formule de 

calcul să scadă la aproximativ 200 lei începând cu 01.09.2017.  

Dl. Primar menţionează că este vorba despre o scădere a chiriei şi o plafonare a 

cuantumului chiriei, la modul de calcul ţinându-se cont de venitul pe membru de 

familie.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,  proiectul 

devenind HCL nr. 327. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 3 din data de 

18.08.2017 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. 

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

face prezentarea materialului. Dl. Rădulescu precizează că este vorba despre o scădere 

a valorii de cumpărare a apartamentelor. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 20 voturi „pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 328. 

17. 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. Ion precizează că apartamentul pentru care au existat discuţii şedinţa 

anterioară a fost evacuat şi solicită o informare care să cuprindă toate apartamentele 

(locuinţele sociale) ocupate abuziv, apartamente ce ar trebui evacuate.  

Dl. Maican precizează că şi celelalte apartamente ocupate abuziv se află în 

procedură de evacuare.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și 3 voturi 

împotrivă: Gherghescu Constantin, Ion Neli şi Tănase Silviu - Gabriel,  proiectul 

devenind HCL nr. 329. 

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea, modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte  

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

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,  proiectul 

devenind HCL nr. 330. 

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

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafaţă de 12,53 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Piața Bărăției 

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

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 

voturi „pentru” și două abțineri: Erich Agnes - Terezia şi Joiţa Ion,  proiectul 

devenind HCL nr. 331. 

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

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafaţă de 25,67 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Piața Bărăției 

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

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”,proiectul devenind HCL nr. 332. 

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

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 7,50 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Piața 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 18 

voturi „pentru” și două abțineri: Barbu Dumitru şi Boboacă - Mihăescu Doina,  

proiectul devenind HCL nr. 333. 
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19.4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C. Brătianu, zona Dealu Mare 

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

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 334. 

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

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,58 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, str. Constantin Brâncoveanu, zona Stație Taxi 

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

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 335. 

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

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 7,6 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 262, în curtea Școlii Gimnaziale nr. 

2, „I.Al. Brătescu-Voinești” 

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

face prezentarea materialului. Dl. Secretar precizează că dl. Bercu că nu va participa la 

dezbateri şi la procedura de vot, pentru a evita conflictul de interese. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, Bercu Adrian - Gheorghe nu 

participă la vot, proiectul devenind HCL nr. 336 

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

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 16 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, zona bl. 71 

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

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 

voturi „pentru”, un vot împotrivă - Barbu Dumitru și o abținere - Rădulescu Cătălin, 

proiectul devenind HCL nr. 337. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 7,5 mp, situat 

în municipiul Târgovişte, Bdul. Libertăţii - în spatele Filialei ACR Dâmboviţa, 

adiacent bl. C4 

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

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 338. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 17 mp, situat în 

municipiul Târgovişte, Bdul. Eroilor, adiacent Pieței Bucegi 

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”, un vot împotrivă - Barbu Dumitru și 3 abțineri: Boboacă - Mihăescu 

Doina - Nicoleta, Ionete George - Florin şi Moţoc Honorius, proiectul devenind HCL 

nr. 339. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în 

municipiul Târgovişte, Piața Bucegi 

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

face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 340. 

19.11. 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 
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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. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 341. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 31 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 20 

voturi „pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 342. 

19.13 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 183 mp, situat 

în municipiul Târgovişte, str. Laura Stoica, nr. 19, Cartier Sagricom 

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

face prezentarea materialului.  

Dl. Rădulescu doreşte să ştie care este destinaţia terenului.  

Dl. Maican precizează că este un teren destinat construirii de locuinţe, conform 

Legii nr. 15/2003.  

Dl. Secretar precizează că pe lotul respectiv nu poate fi construită o locuinţă 

deoarece are o lăţime de 3,7 m. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,  proiectul 

devenind HCL nr. 343. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 234 mp, situat 

în Municipiul Târgovişte, str. Calea București, nr. 108, Cartier Matei Voievod, în 

fața Unității 21 S.C. Alimentara S.A. 

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

face prezentarea materialului.  

Dl. Secretar precizează că parcela nu are o existenţă de sine stătătoare şi este 

afectată de fondul comercial cu care este riverană, fiind potrivită realizării unei 

parcări.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și două 

abțineri: Bercu Adrian - Gheorghe şi Oprescu Virgil Ciprian, proiectul devenind 

HCL nr. 344. 

19.15 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

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

în Municipiul Târgovişte, Șoseaua Găești 

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

face prezentarea materialului.  

Dna. Ion doreşte să ştie de ce nu există la mapă şi alte acte din care să rezulte 

intenţia solicitantului.  

Dl. Maican precizează că a fost depusă doar o cerere.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 8 voturi „pentru”, 7 voturi 

„împotrivă”: Barbu Dumitru, Cucui Ion, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, 

Joiţa Ion, Patic Paul - Ciprian şi Tănase Silviu - Gabriel și 5 abțineri: Bercu Adrian - 

Gheorghe, Ion Neli, Mocanu Livia, Moţoc Honorius şi Păunescu Mihai - Andrei. 

Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Păunescu Mihai - Andrei, Joiţa Ion şi 

Bercu Adrian - Gheorghe. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se 

supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 20 de voturi „pentru”. 
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20. Informare privind Decizia Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi 

Dâmboviţa, nr. 24/2017. 

 Se ia act. 

Suplimentare 1 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 338/18.12.2015 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Lot 9 – intersecţie strada 

Mihai Popescu cu strada Pandurilor, municipiul Târgovişte”, completată prin 

H.C.L. nr. 134/30.06.2016  

Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, face prezentarea 

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

trei abțineri: Barbu Dumitru, Ion Neli şi Tănase Silviu - Gabriel, proiectul devenind 

HCL nr. 345. 

Suplimentare 2 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 340/18.12.2015 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Lot 11– B-dul. Eroilor, micro 

III, în spatele blocului C, municipiul Târgovişte,” completată prin H.C.L. nr. 

136/30.06.2016  

Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, face prezentarea 

materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

un vot împotrivă - Barbu Dumitru,  proiectul devenind HCL nr. 346. 

Suplimentare 3 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 342/18.12.2015 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Lot 13– B-dul. Unirii, micro 

VI, în spatele blocului 72, municipiul Târgovişte,” completată prin H.C.L. nr. 

138/30.06.2016  

Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, face prezentarea 

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

un vot împotrivă - Barbu Dumitru, trei abțineri: Bercu Adrian - Gheorghe, Erich 

Agnes - Terezia şi Moţoc Honorius, proiectul devenind HCL nr. 347. 

Suplimentare 4 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2017  

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

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 348.  
Se propune ca președintele ședințelor Consiliului Local Municipal Târgoviște 

pentru luna septembrie să fie dl. Moţoc Honorius.  

  Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 20 de voturi „pentru”. 

  

  Cu aceasta, ședința se declară închisă. 

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

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


