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                    PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

                   a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                            din data de 06.10.2022 

 

 Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin 

Dispoziţia nr. 2219 din data de 30.09.2022. 

 La începutul ședinței extraordinare s-a făcut prezența nominală a consilierilor 

locali, constatându-se că sunt prezenţi 17 consilieri locali din totalul de 21 de 

consilieri locali în funcție, absenți fiind: Mărgărit Dan-Iulian, Ștefan Loredana-

Mariana, Tică Dan Alexandru și Tudora Andrei-Eduard.  

 Dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului Târgovişte, 

declară: Se constată că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ca ședința să fie 

statutară conform legii, drept care ședinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura 

lucrările în conformitate cu prevederile Codului Administrativ adoptat prin OUG 

nr. 57/2019.  

 Ședinţa de astăzi este condusă de dl. Cătălin Rădulescu, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna octombrie 2022. 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.09.2022. Se 

aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere: Cotinescu Ilie Aurelian. 

   Se propune suplimentarea ordinii de zi cu trei puncte: 1. Proiect de hotărâre 

privind aprobarea debranșării de la centrala termică de bloc a unor locuințe din 

blocurile construite prin A.N.L., 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, 

a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată si a 

cheltuielilor legate de proiectul „Renovarea energetică a Grădiniței cu program 

prelungit nr. 2 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 - valul Renovarii - Axa 

prioritara 2 – Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în 

Clădiri Publice, 3. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 299/11.10.2021 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului   general estimativ aferente 

obiectivului de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din 

Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița: str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea 

Câmpulung, str. Ana Ipatescu, str. Locotenent Pârvan Popescu, str. Mihai 

Eminescu, str. Bărăției, str. Ilfovului,     str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor”. Se 

supune la vot ordinea de zi cu suplimentările susmenționate. Se aprobă cu 16 voturi 

„pentru” și o abținere: Răducanu Tudorică. 

 Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea stațiilor de reîncărcare achiziționate prin 

achiziție centralizată de către MDLPA cuprinse în proiectul ”Soluții ITS pentru 

transportul urban la nivelul Municipiului Târgoviște”, de aprobare a notei de 
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fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect și a anexei privind 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect. 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații 

suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 358. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Clădirii Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa prioritară 2 – 

Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații 

suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 359. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște, 

județul Dâmbovița - Corp C3” în cadrul în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență – Componenta  C5 - valul Renovării - Axa prioritara 2 – Schema de 

Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații 

suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 360. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”din Târgoviște, 

județul Dâmbovița - Corp C4” în cadrul în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență – Componenta  C5 - valul Renovării - Axa prioritara 2 – Schema de 

Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 

 Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații 

suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere – Ilie Monica Cezarina, proiectul 

devenind H.C.L nr. 361. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Liceului „Voievodul Mircea” din Târgoviște, județul 

Dâmbovița - Corpurile C3, C4, C6, C13, C14” în cadrul în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență – Componenta  C5 - valul Renovării - Axa prioritara 2 – 

Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 

 Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații 

suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 
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aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere – Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta, 

proiectul devenind H.C.L nr. 362. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Liceului Voievodul Mircea din Târgoviște, județul 

Dâmbovița - Corpurile C1, C12, C16, C18” în cadrul în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență – Componenta  C5 - valul Renovării - Axa prioritara 2– 

Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 

  Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații 

suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere – Patic Paul-Ciprian, proiectul devenind 

H.C.L nr. 363. 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată si a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică moderata a Scolii Gimnaziale „Prof. Paul Banica” din 

Târgoviște, județul Dâmbovița” in cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență – Componenta C5 - valul Renovarii - Axa prioritara 2 – Schema de 

Granturi pentru Eficienta Energetica si Rezilienta in Cladiri Publice 

  Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații 

suplimentare față de cele prezentate. Cu modificările prezentate în cadrul comisiilor 

de specialitate se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 364. 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată si a cheltuielilor legate de proiectul 

,,Renovarea energetica a Gradinitei cu program normal nr. 11 din Municipiul 

Targoviște, judetul Dambovita,, in cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență – Componenta C5 - valul Renovarii - Axa prioritara 2 – Schema de 

Granturi pentru Eficienta Energetica si Rezilienta in Cladiri Publice 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații 

suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 365. 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată si a cheltuielilor legate de proiectul 

”Renovarea energetică a Scolii Gimnaziale „Grigore Alexandrescu” din Târgoviște, 

județul Dâmbovița”in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – 

Componenta C5 - valul Renovarii - Axa prioritara 2 – Schema de Granturi pentru 

Eficienta Energetica si Rezilienta in Cladiri Publice 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații 

suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 366. 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Târgoviște pe anul 2022 
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Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații 

suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 367. 

Suplimentări ordine de zi 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea debranșării de la centrala termică de bloc a 

unor locuințe din blocurile construite prin A.N.L 

 Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate. Cu modificările și completările 

prezentate în cadrul comisiilor de specialitate se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 368. 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea 

sumară a investiției propusă a fi realizată si a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență – Componenta C5 - valul Renovarii - Axa prioritara 2 – Schema de 

Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 

  Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații 

suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 369. 

3. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 299/11.10.2021 privind aprobarea 

cererii de finanţare şi a devizului   general estimativ aferente obiectivului de investiții 

„Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, județul 

Dâmbovița: str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea Câmpulung, str. Ana Ipatescu, str. 

Locotenent Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. Ilfovului,     str. 

Costache Olăreanu și str. Porumbeilor”. 

 Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 370. 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

                         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL GENERAL  

                                                                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,      

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

  

                             Întocmit, 

                        cons. Mariana-Luminița Ungureanu 


