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                    PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

                   a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                            din data de 14.09.2022 

 

 Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 2078 din data de 09.09.2022. 

 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: Economu Dorin-Adrian, Istrate Gabriela 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. Alexandru Bugyi, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna septembrie 2022. 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.08.2022. Se 

aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere: Erich Agnes-Terezia. 

    Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

  Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 272/27.08.2021 privind aprobarea 

relocării activităților Şcolii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Târgoviste în 

vederea realizării obiectivului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin 

extinderea reabilitarea, modernizarea şi echiparea Școlii Gimnaziale „Tudor 

Vladimirescu” din Târgovişte, jud. Dâmboviţa” 

Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul. 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. 311. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului și a cheltuielilor 

legate de obiectivul de investiții „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor 

prin aport voluntar în Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență – Componenta C3 - Managementul deșeurilor 
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Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management 

integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, 

Subinvestiția I.1. A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar 

  Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul și precizează că proiectul va aduce un aport voluntar la ecologizarea 

municipiului Târgoviște. Vor fi colectate deșeuri electronice, electrocasnice, sticlă, 

deșeuri din vegetație, mobilier, deșeuri din construcții, ulterior făcându-se selectarea 

acestora. Platforma destinată colectării are o suprafață de 2500 m2, are în dotare 

containere închise și deschise și are acces pietonal din exterior.  

  Dl. Primar precizează că vor fi colectate toate categoriile de deșeuri și este un 

proiect raportat la numărul de locuitori. În viitor este posibil să mai fie realizată o 

investiție de acest gen, în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială din jurul 

municipiului Târgoviște. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 

voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 312. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin 

aport voluntar în Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița” 

Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul.  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. 313. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului și a cheltuielilor 

legate de obiectivul de investiții „Construirea de insule ecologice digitalizate pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor pe raza Municipiului Târgoviște, județul 

Dâmbovița” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 

C3 – Managementul deșeurilor Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și 

completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de 

județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1. B. Construirea de insule 

ecologice digitalizate 

  Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul. Dl. Mărgărit precizează că în proiect nu se vorbeste despre monitorizarea 

video a acestor insule ecologice. Dl. Stănescu menționează că montarea de camere 

video nu este o cheltuială eligibilă, dar se poate căuta o soluție pentru a pune în 

practică acestă propunere. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 

voturi „pentru” și o abținere – Bozieru Cosmin Petruț, proiectul devenind H.C.L 

nr. 314. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova din 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 

  Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul. 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. 315. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Blocurilor de locuințe – 6A și 6B, str. Ion Ghica din 

Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa 1 – Schema de granturi pentru 

eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale 

  Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul. 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 16 

voturi „pentru” și o abținere – Bozieru Cosmin Petruț, proiectul devenind H.C.L 

nr. 316. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Blocului de locuințe – 26, sc. A și B, str. Tineretului din 

Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa 1 – Schema de granturi pentru 

eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale 

  Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul. 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 15 

voturi „pentru” și 2 abțineri: Cotinescu Ilie Aurelian, Tică Dan Alexandru, proiectul 

devenind H.C.L nr. 317. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Blocului de locuințe – 81, sc. A și B, Bulevardul Unirii din 

Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa 1 – Schema de granturi pentru 

eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale 
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  Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul. 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 – Răducanu Tudorică, 

proiectul devenind H.C.L nr. 318. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Blocului de locuințe – 82A, sc. A și B, str. Dr. Benone 

Georgescu din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa 1 – 

Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale 

multifamiliale 

  Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul. 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. 319. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Blocurilor de locuințe – A4 sc. F, A4 sc. G, A4 sc. H, A5 

sc. I și A5 sc. J, str. Mircea cel Bătrân din Municipiul Târgoviște, Județul 

Dâmbovița” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 

C5 - valul Renovării - Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și 

reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale 

  Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul. 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. 320. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Blocurilor de locuințe – E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8,  

str. Poet Grigore Alexandrescu din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 - valul 

Renovării - Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 

clădiri rezidențiale multifamiliale 

  Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul. 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. 321. 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Blocurilor de locuințe – G1, G2, G3, G4, str. Mircea cel 

Bătrân din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa 1 – Schema de 

granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale 

  Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul. 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. 322. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Blocurilor de locuințe – J2, J3 sc.A, J3, sc. B, J4 sc. A, J4 

sc. B, J5, sc. A, Bdul. Independenței din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 - valul 

Renovării - Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 

clădiri rezidențiale multifamiliale 

  Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul. 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. 323. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Renovarea energetică a Blocurilor de locuințe – X1A, X1B, X1C, str. Mircea cel 

Bătrân din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa 1 – Schema de 

granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale 

  Directorul Direcției Mangementul Proiectelor, dl. Ciprian Stănescu prezintă 

materialul. 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. 324. 

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

Municipiului Târgoviște pe anul 2022 

  Directorul Direcției Economice, dna Silviana Marin, prezintă materialul. 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. 325. 

16. Proiect de hotărâre aprobarea indexării anuale cu rata inflației a impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2023, precum si stabilirea unor impozite 
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  Dl. Secretar precizează că este vorba despre o indexare a taxelor și impozitelor 

cu rata inflației, care are o valoare de 5,1 pentru anul 2021. De asemenea, aduce la 

cunoștința celor prezenți faptul că prin O.G nr. 16/2022 există modificări în zona 

fiscală, în sensul că impozitul pentru proprietățile imobiliare – clădiri are o nouă 

formulă de calcul, care ține cont de valoarea clădirii cuprinsă în Studiile de piață 

referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, 

administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. Dl. Secretar mai 

precizează că la acest moment se aplică dispozițiile legale în vigoare și se păstrează 

o valoare a impozitelor și taxelor locale cât mai apropiată de valoarea actuală, doar 

în cazul proprietăților menționate în O.G. nr. 16/2022 existând o creștere de 

aproximativ 10 – 12%. 

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

proiectul devenind H.C.L nr. 326. 

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

unor locuințe din blocurile construite prin A.N.L. 

 Dna. Sanda, șef serviciu în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul. 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 – 

Mărgărit Dan-Iulian, proiectul devenind H.C.L nr. 327. 

Dl. Primar îl felicită pe domnul cons. Cucui Ion pentru distincția obținută - 

Doctor Honoris Causa și îi mulțumește pentru activitatea desfășurată în sprijinul 

comunității târgoviștene și a Universității „Valahia” Târgoviște. 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

                         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL GENERAL  

                                                                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,      

          ec. Alexandru Bugyi                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

  

                             Întocmit, 

                        cons. Mariana-Luminița Ungureanu 


