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           PROCES VERBAL 

                                     încheiat în urma şedinţei ordinare 

          a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                   din data de 16.12.2021 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

prin Dispoziţia nr. 3579 din data de 10.12.2021. 

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

locali, constatându-se că sunt prezenţi 19 consilieri locali (dna. cons. Gheorghe 

Ana-Maria, din motive medicale, participă la ședință prin intermediul 

mijloacelor electronice - aplicația WhatsApp), din totalul de 21 de consilieri 

locali în funcție, absenți fiind: Cotinescu Ilie Aurelian și Istrate Gabriela. 

 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. Bugyi Alexandru, ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna decembrie 2021. 

Se supune la vot procesul verbal din data de 24.11.2021. Se aprobă cu 19 

voturi „pentru”.  

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere 

– Boboacă-Mihăescu Doina. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare 

de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2022 – 2023 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 352. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de parteneriat 

pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual  

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 353. 

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, 

Asociația EcoAssist și Asociația Dezvoltarea Europeană a Comunității Locale, 

în vederea implementării inițiativei naționale de împădurire pe bază de 

voluntariat „Plantăm fapte bune în România” 
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Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 354. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului 

Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 355. 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea cuantumului compensaţiilor în bani 

pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţiile şi activităţile prevăzute în 

programul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului 

Târgovişte 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 356. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la 

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru” și o abținere – Boboacă-Mihăescu Doina, proiectul devenind HCL nr. 

357. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și 

regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Creșe Târgoviște 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru” și un vot împotrivă – Șăulean David, proiectul devenind HCL nr. 358. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local, pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de 

către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru” și o abținere – Ștefan Loredana-Mariana, proiectul devenind HCL nr. 

359. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale centrelor şi serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Socială 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru” și un vot împotrivă – Șăulean David, proiectul devenind HCL nr. 360. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii acordate 

persoanelor cu handicap grav, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru 

anul 2022 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 361. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea 

standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcţiei de Asistenţă 

Socială, pentru anul 2022 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru” și un vot împotrivă – Șăulean David, proiectul devenind HCL nr. 362. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenției pentru anul 2022 Fundației 

Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul pentru persoane vârstnice” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 363. 

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

Municipiului Târgoviște pentru anul 2021 

Se propune modificarea proiectului de hotărâre, ca urmare a adoptării H.G. 

nr. 1254/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art 

6 alin. (1) lit. e) din Legea Bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 pentru 

finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților 

administrativ - teritoriale din județe, respectiv teatre, opere, filarmonici, în sensul 

alocării sumei de 2376,19 mii lei în bugetul Teatrului Municipal „Tony 

Bulandra” pentru funcționarea acestuia. De asemenea, ca urmare a adoptării 

Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 429/13.12.2021 privind 

repartizarea sumei de 1.746.317,88 lei pe anul 2021 din impozitul pe venit 

corespunzător cotei de 6% încasat suplimentar, reprezentând fond la dispoziția 

Consiliului Județean Dâmbovița a fost alocată Municipiului Târgoviște suma de 

30 mii lei. Sumele mai sus menționate au determinat modificarea bugetului de 
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venituri și cheltuieli la Capitolul Bugetar Alte servicii in domeniul Culturii, 

Recreerii si Religiei, titlul Bunuri și Servicii și Capitolul Bugetar Autorități 

Publice, titlul Bunuri și Servicii. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu 

modificările mai sus menționate. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 364. 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

municipiului Târgoviște estimat la data de 31 decembrie 2021 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru” și un vot împotrivă – Ștefan Loredana-Mariana, proiectul devenind 

HCL nr. 365. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a 

cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 

2022 

Dl. Primar menționează faptul că prin proiectul de hotărâre se propune ca, 

pentru început, jumătate din suma cu care este majorată taxa de habitat să fie 

suportată de la bugetul local. De asemenea, consideră că trebuie lămurite cu 

operatorul anumite aspecte legate de colectarea selectivă, care ar trebui încurajată 

mai ales la nivelul condominiilor și amintește faptul că Municipiul Târgoviște nu 

gestionează colectarea deșeurilor printr-un operator cu care să se afle în contract 

direct, ci printr-un operator județean. Mai aduce la cunoștința celor prezenți 

faptul că în contractul încheiat cu operatorul există o clauză care specifică faptul 

că în funcție de gradul de colectare selectivă taxa de salubritate poate să scadă 

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

„pentru” și o abținere – Mărgărit Dan-Iulian, proiectul devenind HCL nr. 366. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Municipiului Târgoviște 

datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al 

Deșeurilor în județul Dâmbovița”, pentru anul 2022 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 367. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare adiacentă Grădinii 

Zoologice și Parcului Chindia” 

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

suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se 

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

– Mărgărit Dan-Iulian, proiectul devenind HCL nr. 368. 
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18. Proiect de hotărâre privind încetarea Acordului de Parteneriat pentru 

realizarea proiectului „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI 

DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 369. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la data 

finalizarii obiectivului de investiții „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA 

DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 370. 

20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Liceului 

Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” și Liceului Teoretic „Ion Heliade 

Rădulescu” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului 

„Maraton de educație nonformală în Județul Dâmbovița”      

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 371. 

21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Colegiului 

Național „Ienăchiță Văcărescu” în vederea susținerii cofinanțării pentru 

implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ 

Operatiune compozita, O.S. 6.3, O.S. 6.6 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 372. 

22. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Colegiului 

Economic „Ion Ghica” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea 

proiectului „Grădina cu povești-educație nonformală în sistem outdoor” în cadrul 

apelului de proiecte POCU/987/6/26/ Operatiune compozita, Axa prioritară 6, 

Educație și competențe 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 373. 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Școlii Gimnaziale 

„Vasile Cârlova” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea unui 
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proiect în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ Operatiune compozita, 

O.S. 6.3, O.S. 6.6 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 374. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 122/06.04.2021 referitoare 

la aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovița, în perioada 2014 - 2020”, 

precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 375. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/06.04.2021 referitoare 

la aprobarea valorii investițiilor aferente U.A.T. Municipiul Târgoviste  și 

participarea U.A.T. Municipiul Târgoviste la cofinanțarea „Proiectului regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Damboviţa, în 

perioada 2014 – 2020” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 376.  

26. Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului 

Târgovişte a obiectivului de investiții „Realizare bază sportivă la Colegiul 

Național Constantin Carabella din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 377. 

27. Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului 

Târgoviște a obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare) modernizare și echipare Creșa nr. 16 din Târgoviște” 

  Dl. Șăulean amintește că în ședința comisiilor de specialitate a solicitat 

lămuriri asupra unor suprafețe menționate în raportul de specialitate. Dl. Stănescu 

precizează faptul că în planul de situație întocmit de proiectant, care vizează 

întregul amplasament (atât creșa, cât și grădinița), este menționată toată suprafața 

spațiului verde – 2730 m2. În raportul de specialitate s-a preluat în mod eronat 

toată suprafața menționată anterior, nu doar cea aferentă creșei, care potrivit 

devizului proiectantului este de 918 m2.  

  Dl. Șăulean consideră că menționarea suprafeței de 2730 m2 ca spațiu verde 

este o greșeală intenționată, mai ales dacă se ține cont de sumele cheltuite pentru 
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acest spațiu verde – aproximativ 78.000 lei, ceea ce ar conduce la un preț de 30 

lei/m2 de gazon. Dacă suprafața corectă a spațiului verde este de 918 m2 atunci 

prețul pentru metrul pătrat de gazon ar fi de aproximativ 100 lei.  

  Dl. Primar îi aduce la cunoștință domnului Șăulean că s-a desfășurat licitație 

publică prin PNDL în urma căreia a rezultat prețul pentru gazon și având în 

vedere acuzațiile lansate de domnul Șăulean precizează că îl va da în judecată. 

  Dl. Șăulean precizează că în raportul de specialitate se menționează faptul că 

terenul creșei este de 2200 m2 și în Cartea Funciară la numărul cadastral 81945 

era specificat faptul că din cei 2200 m2 clădirea nouă are 900 m2, iar cei 

aproximativ 1000 m2 rămași reprezintă spații verzi, alei și locul de joacă. Având 

în vedere cele expuse anterior consideră că și în cazul aleilor s-a furat, deoarece 

în materiale este menționată o suprafață de 1800 m2 pentru acestea. 

  Dl. Rădulescu îi solicită domnului Șăulean să aducă dovezi pentru acuzația 

de furt pe care o lansează.  

  Dl. Primar îi propune domnului Șăulean să facă plângere la poliție și  

consideră că folosirea apelativului „hoți” la adresa unor persoane nu însemnă o  

exprimare a unei păreri personale, ci o încălcare a unui drept subiectiv civil – 

dreptul la imagine. De asemenea, amintește că în ședințele trecute domnul 

Șăulean a afirmat că au fost furate bănci și dorește să știe dacă opinia dlui. 

consilier este neschimbată.  

  Dl. Șăulean afirmă că își păstrează opinia legată de furturile din proiectele 

anterioare, cât și de furtul legat de spațiul verde din prezentul proiect. De 

asemenea, precizează că terenul aferent grădiniței este de 4400 m2, al creșei de 

2200 m2, delimitate prin gard și reamintește că din suprafața creșei de 2200 m2 

clădirea are 900 m2, iar spațiul verde are 918 m2 și având în vedere cele expuse 

dorește să știe care este suprafața aleilor și a spațiului de joacă.  

  Dl. Primar precizează că nu există gard între grădiniță și creșă, ci este vorba 

despre înlocuirea gardului care împrejmuiește creșa, iar în spatele clădirii nu sunt 

alei, ci este bordura se protecție din jurul clădirii, singura alee fiind cea dinspre 

locul de joacă, loc de joacă ce are o suprafață de aproximariv 80 m2. 

  Dl. Rădulescu precizează faptul că cei 1842,51 m2 sunt alcătuiți din trotuare 

de protecție, alei carosabile și pietonale și nu doar din alei pietonale. De 

asemenea, gardul de 190 m este cel care delimitează limita de proprietate între 

creșă și blocuri și nu creșa de grădiniță. 

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

vot împotrivă – Șăulean David și o abținere – Mărgărit Dan-Iulian, proiectul 

devenind HCL nr. 378. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Târgoviște 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 
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specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 379. 

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

07.12.2021 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru 

tineri prin A.N.L. 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 380. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6 din data de 

07.12.2021 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 381. 

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

07.12.2021 al Comisiei de fond locativ 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 382. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către 

actualii chiriaşi 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 383. 

33. Proiecte de hotărâri privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri 

imobile 

33.1  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui teren în suprafață de 1 m2, situat în strada Constantin Brâncoveanu, 

zona blocului 19, cvartal 51, parcela 1, Municipiul Târgovişte 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 384. 

33.2 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui teren în suprafață de 1 m2, situat în Bdul. Unirii, vizavi de magazinul 

Profi, Municipiul Târgovişte 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 
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specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 385. 

33.3 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui teren în suprafață de 1 m2, situat în Bdul. Unirii, zona Sala 

Polivalentă, Municipiul Târgovişte 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 386. 

33.4 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui teren în suprafață de 1 m2, situat în Bulevardul Independenței, zona 

fostului magazin Altex, Municipiul Târgovişte 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 387. 

33.5 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui teren în suprafață de 1 m2, situat în Bulevardul Mircea cel Bătrân, 

după magazinul Muntenia, Municipiul Târgovişte 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru” și o abținere – Ștefan Loredana-Mariana, proiectul devenind HCL nr. 

388. 

33.6  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui teren în suprafață de 1 m2, situat în Bulevardul Mircea cel Bătrân, 

zona B.C.R., Municipiul Târgovişte 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 389. 

33.7 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

3 ani a unui teren în suprafață de 15 m2, situat în Bulevardul Mircea cel Bătrân – 

Bulevardul Libertății, intrare Parc Mitropolie, Municipiul Târgovişte 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 390. 

33.8 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui teren în suprafață de 27 m2, situat în curtea Școlii Gimnaziale Radu 

cel Mare, Municipiul Târgovişte 
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Dl. Secretar precizează că, la acest punct, domnul consilier Bozieru nu 

participă la dezbateri și vot. Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții 

și nici solicitări de informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul 

comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 391. 

33.9 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică pe o perioadă 

de 2 ani a spațiului în suprafaţă de 23 m2 situat în Municipiul Târgovişte, Calea 

București, blocul O1, parter 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 392. 

Se fac propuneri pentru comisia de licitație: Bugyi Alexandru, Cozma 

Constantin și Tică Dan Alexandru. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi 

„pentru” și 2 abțineri: Bozieru Cosmin-Petruț și Cozma Constantin. 

Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului 

Municipiului Târgoviște pentru semnarea contractului de mandat dintre 

Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. şi dl. Ionuț Oprea 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

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

„pentru” și o abținere - Bozieru Cosmin-Petruț, proiectul devenind HCL nr. 

393. 

Se propune ca președinte pentru ședințele lunii ianuarie să fie dl. Tudora 

Andrei-Eduard. Se supune la vot propunerea. Se aprobă cu 19 de voturi 

„pentru”. 

  Președintele de ședință declară ședința închisă. 

                                                   

            

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL GENERAL              

                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                                                                                                         

ec. Alexandru Bugyi                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

 

 

                      Întocmit, 

                                     cons. Mariana Ungureanu 


