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PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare  

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 24.12.2020 

 

 Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 3431 din data de 17.12.2020. 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și H.G. nr. 

1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, ședința de astăzi se desfășoară în conformitate cu prevederile HCL nr. 

152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului Local Municipal Târgoviște. 

  La lucrările Comisiilor de specialitate desfășurate în data de 22 decembrie 

2020, ora 15, au fost prezenți 20 de consilierii locali în funcție, absentă fiind dna. 

Ștefan Loredana. Punctele de pe ordinea de zi au primit aviz favorabil, rezultatul 

fiind consemnat în procesul verbal al comisiilor de specialitate. 

La începutul ședinței s-a făcut prezența nominală a consilierilor locali, 

constatându-se că sunt prezenţi 20 consilieri locali în funcție, absentă fiind dna. 

Ștefan Loredana.  

Dl. jr. Adrian Mocanu, în calitate de înlocuitor al Secretarului 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.  

Ședința de astăzi este condusă de dna. Monica Cezarina Ilie aleasă 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna decembrie. 

Dl. Primar aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că la Instituția 

Prefectului – Județul Dâmbovița a fost depusă o cerere de anulare a H.C.L. nr. 

264/26.11.2020 referitoare la reglementarea situației juridice a unui mijloc fix 

aflat în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște. Instituția Prefectului – 

Județul Dâmbovița a exercitat controlul de legalitate asupra H.C.L. nr. 

264/26.11.2020 referitoare la reglementarea situației juridice a unui mijloc fix 

aflat în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște și a apreciat această 

hotărâre ca fiind legală, motiv pentru care nu s-a promovat acțiune la instanța 

de contencios administrativ.  



2 
 

Dl. Primar își manifestă nemulțumirea pentru atitudinea anumitor consilieri 

din opoziție la adresa administrației locale. De asemenea, solicită președintelui 

de ședință, ca în conformitate cu prevederile legale, să îi acorde cuvântul, în 

calitate de inițiator al proiectelor de hotărâri, ori de câte ori este necesar pentru 

a aduce lămuriri asupra acestora. 

 Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 

14.12.2020. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Sala de Sport ”IOAN 

VALERIAN” bunului imobil situat în Municipiul Târgoviște, Strada 

Locotenent Major Dragomirescu Liviu, nr. 2B, Județul Dâmbovița    

 Dl. Mocanu prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 278. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare 

preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2021 – 

2022  

   Dl. Mocanu prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 279. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat 

pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual   

   Dl. Mocanu prezintă materialul.  

   Dl. Cotinescu precizează că în mediul privat este necesară forța de muncă 

calificată și consideră că Primăria trebuie să susțină întotdeauna aceste 

inițiative și să participe la programele referitoare la învățământul profesional. 

Dl. Primar precizează că toate inițiativele referitoare la învățământul 

profesional au fost susținute și sprijinite de administrația locală și menționează 

că la nivel de țară se simte lipsa forței de muncă calificate, mai ales în meserii 

tradiționale cum este cea de lăcătuș, mecanic, sudor, etc. Dl. Cotinescu 

consideră că trebuie să se asigure un mediu mai bun în atelierele și halele în 

care se desfășoară pregătirea profesională a elevilor, fiind necesară alocarea 

unei sume de bani pentru renovarea acestora. Dl. Primar aduce la cunoștința 

consilierilor locali că va fi alocată o sumă de 80.000 lei pentru renovarea 

acestor ateliere. 

   Dl. Șăulean precizează că susține această inițiativă, dar din documentația 

care a stat la baza proiectului de hotărâre reiese faptul că se vor asigura locuri 

de muncă pentru cei care vor participa la cursuri, fapt pe care nu îl consideră 

posibil, mai ales că în acestă perioadă OMV face disponibilizări și creează 

parcuri petroliere care să funcționeze fără a fi nevoie de angajați. Dl. consilier 

mai aduce la cunoștința colegilor faptul că OMV a externalizat serviciile 

efectuate în cadrul Service-ului de mecanică ușoară către o firmă italiană.  
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   Dl. Primar menționează că Primăria intră într-un parteneriat care vizează 

un stagiu de practică pentru elevi, politica internă și cea de personal a firmei 

respective nefiind obiectul acestuia. De asemenea, amintește că elevii care vor 

participa la aceste cursuri au anumite beneficii, beneficii ce se regăsesc în 

acord. 

   Dl. Șăulean dorește să știe dacă elevii care vor participa la acest program 

cunosc problemele pe care le-a expus anterior și dacă există o persoană din 

partea Primăriei care să monitorizeze ce se va întâmpla cu elevii la finalul 

cursurilor. Dl. Primar precizează că respectarea acordului de parteneriat poate 

fi asigurată inclusiv printr-o solicitare a concursului instanțelor judecătorești de 

către oricare dintre părți și dacă se constată că nu sunt respectate condițiile 

acordului, se poate interveni fie prin autoritatea publică locală sau fie prin 

unitatea de învățământ. De asemenea, amintește că un contract reprezintă o lege 

a părților, iar nerespectarea lui atrage răspunderea celui care îl încalcă.  

   Dna. Istrate precizează că Metodologia de organizare și funcționare a 

învățământului profesional dual, aprobată de Ministerul Edicației Naționale în 

anul 2017 nu prevede ca agentul economic să angajeze absolvenții la 

terminarea cursurilor. Dl. Primar menționează că angajatorul face anumite 

cheltuieli cu formarea profesională a elevilor și consideră că nu ar face o astfel 

de cheltuială dacă nu ar exista un interes pentru elevii instruiți.  

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

abținere – Șăulean David, proiectul devenind HCL nr. 280. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 38/2020 privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi 

liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte    

     Dl. Primar precizează că este vorba despre o modificare legislativă intrată 

în vigoare la data de 8 decembrie 2020, potrivit căreia pentru anul școlar 2020 

– 2021 cuantumul minim al burselor va fi de 100 lei. Regulamentul de acordare 

al burselor, aprobat de Consiliul Local Municipal Târgoviște, se modifică în 

mod corelativ, cuantumul tipurilor de burse majorându-se, astfel încât să se 

respecte dispoziția legală amintită. De asemenea, menționează că vor fi păstrate 

cele 3.000 de burse, care se acordă la acest moment și există creșteri 

diferențiate, în funcție de cuantumul anterior, singura bursă care nu se 

majorează fiind cea de ajutor social, aceasta fiind în cuantum de 100 lei. Dl. 

Primar precizează că se dorea o diferențiere mai accentuată între tipurile de 

burse, dar transferul fără resursă financiară pentru o cheltuială suplimentară, nu 

se poate realiza, punându-ne în dificultate și efortul financiar pentru majorarea 

burselor este de aproximativ 500 lei/anual.  

  Dl. Bozieru amintește că la sedința comisiilor de specialitate dl. Mărgărit a 

sesizat că diferența între tipurile de burse III / IV și tipul I este mică și a întrebat 
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dacă se poate ca bursele de tip I să se mărească. Răspunsul membrilor 

executivului a fost că nu este posibilă o astfel de mărire, motiv pentru care dl. 

Bozieru consideră că trebuie căutate soluții pentru ca o astfel de mărire să se 

realizeze. Având în vedere cele menționate anterior, dl. Bozieru formulează un 

amendament la proiectul de hotărâre, în sensul ca pentru TIPUL I de burse să 

se modifice cuantumul de la 120 lei la 200 lei. 

  Dl. Primar precizează că pentru acest amendament trebuie să fie menționată 

sursa de finanțare.  

  Dna. Istrate menționează că din cei 3.000 de elevi cu bursă 25% nu au 

domiciliul în Târgoviște. 

  Dl. Primar precizează că propunerea dlui. Bozieru poate fi luată în calcul 

după aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2021 și amintește 

că o cheltuială fără sursă de finanțare constituie infracțiune, conform Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale. 

  Se supune la vot amendamentul dlui. Bozieru. Se respinge cu 8 voturi 

pentru, 11 voturi împotrivă: Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta, Cozma 

Constantin, Cucui Ion, Erich Agnes-Terezia, Gheorghe Ana-Maria, Ilie Monica 

Cezarina, Istrate Gabriela, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Sălișteanu 

Ioan-Corneliu, Tudora Andrei-Eduard și o abținere – Bugyi Alexandru. 

  Dl. Cotinescu precizează că în prezent sunt peste 6.000 de elevi cu medie 

peste 8.50, care ar putea să primească burse. Dl. Primar menționează că aceste 

burse sunt acordate în limita resurselor financiare existente și solicită liderilor 

partidelor politice aflate la guvernare să sprijine administrația locală  

târgovișteană printr-un demers către Guvern, prin care să se solicite sumele de 

bani necesare acordării acestor burse. 

  Dl. Sălișteanu precizează că, potrivit discuțiilor din ședințele comisiilor de 

specialitate, referitoare la propunerea dlui. Mărgărit de majorare a burselor, dl. 

Primar a menționat că, într-adevăr, creșterea pentru bursa de merit nu este una 

substanțială, dar, pentru că noul buget nu este aprobat, nu se poate face o 

presiune suplimentară asupra bugetului acestui an și că o majorare a bursei de 

TIP I poate fi discutată după aprobarea bugetului pentru anul 2021. 

  Dl. Primar menționează că stabilirea obligației de acordare a burselor de 

către administrațiile locale creează o concurență între municipii și consideră că 

acestea ar trebui plătite de administrația centrală, prin Ministerul Educației 

Naționale. În municipiul Târgoviște există dificultăți financiare create de 

unitățile de învățământ care au un număr mic de copii și alocarea pe cap de elev 

nu le permite să se întrețină la un nivel decent și consideră că trebuie 

reglementată situația rețelei școlare din municipiul Târgoviște.  

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

proiectul devenind HCL nr. 281. 
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5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Municipal Târgovişte în comisia de aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 52/2000  

   Dna. Ghergu, consilier în cadrul Direcției Urbanism, prezintă materialul. 

Se fac propuneri pentru cei doi membri: Ilie Monica Cezarina și Tică Dan 

Alexandru.  

   Se propune votul deschis pentru fiecare membru. Se supune la vot această 

propunere. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”.  

   Se supune la vot numirea dnei. Ilie Monica ca membru în comisia amintită.  

Se aprobă cu 20 de voturi ”pentru”.  

   Se supune la vot numirea dlui. Tică Dan Alexandru ca membru al comisiei. 

Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 282. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale 

a Municipiului Târgoviște 

   Dna. Leu, consilier în cadrul Poliției Locale, prezintă materialul.  

   Dl. Cotinescu amintește că a solicitat la comisii să i se prezinte aportul 

Poliției Locale la bugetul Municipiului Târgoviște rezultat din activitatea 

desfășurată. De asemenea, menționează că polițiștii locali au o medie salarială 

peste 7.000 lei, mult mai mult decât angajații din mediul privat și consideră că 

măririle salariale acordate polițiștilor locali ar trebui să le îmbunătățească 

activitatea. Dl. Cotinescu consideră că studiile finalizate de unii dintre polițistii 

locali nu au legătură cu domeniul de activitate. Dl. Primar precizează că este o 

modificare a unui stat de funcții, ca urmare a promovării unor examene și 

amintește că serviciul public nu se raportează la banii pe care Poliția Locală îi 

ia de la cetățeni prin amenzi și prin alte măsuri coercitive. Dl. Primar îl întreabă 

pe dl. Cotinescu ce consideră că ar trebui să facă Poliția Locală pentru a aduce 

bani la buget, în afară de amenzi. 

   Dl. Cotinescu afirmă că Poliția Locală încasează 700.000 lei pentru salarii 

și amintește că salariul unui polițist este de aproximativ 7.000 lei. De asemenea, 

menționează că este de acord cu proiectul de hotărâre, dar având în vedere 

dificultățile financiare ar trebui să se analizeze aceste creșteri salariale. 

   Dl. Primar dorește să știe dacă dl. Cotinescu are o propunere pentru acest 

proiect de hotărâre. Dl. Cotinescu consideră că nu este necesar ca oameni cu 

studii superioare să desfășoare activitați în teren, pentru acestea putând fi 

angajați oameni care să aibă un salariu de 4.000 de lei, nu de 7.000 lei și în 

acest fel ar fi făcută o economie la bugetul municipiului. 

   Dl. Primar amintește că este vorba despre examene de promovare susținute 

de personal deja angajat și precizează că evoluția profesională a angajaților nu 

poate fi îngrădită. 

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

proiectul devenind HCL nr. 283. 
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

ale Direcției de Salubritate  

   Dna. Tănase, referent în cadrul Direcției de Salubritate, prezintă materialul. 

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

proiectul devenind HCL nr. 284. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Grădina Zoologică  

   Dna. Pîrvescu, directorul Direcției Grădina Zoologică, prezintă materialul.  

   Dl. Bozieru o felicită pe dna. Pîrvescu pentru realizările de la Grădina 

Zoologică și pentru faptul că aceasta a rămas principala atracție pentru 

vizitatorii municipiului și dorește să știe de ce este necesară înființarea unui 

post de șef serviciu. Dna. Pîrvescu menționează că a existat un post de șef 

formație muncitori fără studii superioare și se dorește transformarea în post 

pentru studii superioare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

13 voturi „pentru” și 7 abțineri: Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-

Petruț, Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Șăulean 

David și Tică Dan Alexandru, proiectul devenind HCL nr. 285.  

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

interes local, pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar 

de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social 

   Dna. Tănase, referent în cadrul Direcției de Salubritate, prezintă materialul. 

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

proiectul devenind HCL nr. 286. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2021 

privind serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială  

   Dna. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, prezintă 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 287. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare şi 

funcţionare ale centrelor şi serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Socială  

   Dna. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, prezintă 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 288. 

12. 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 2021  

   Dna. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, prezintă 

materialul.  
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   Dl. Șăulean dorește să știe dacă Primăria este obligată să asigure asistent 

personal pentru fiecare persoană cu handicap. Dl. Primar precizează că există 

obligație din partea autorității în acest sens, prevederea legală fiind aceea că 

beneficiarul poate opta între indemnizație și asistent personal. Dl. Șăulean 

precizează că a observat că există 80 de cereri pentru asistent personal pe an. 

Dl. Primar menționează că numărul de cereri este pe lună nu pe an.  

    Dna. Iordache aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că certificatele 

de încadrare în grad de handicap sunt eliberate de o comisie din cadrul 

D.G.A.S.P.C și se reactualizează anual, la 2 ani sau sunt permanente. Opțiunea 

persoanelor este înregistrată tot la D.G.A.S.P.C., Direcția de Asistență Socială 

fiind obligată conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, să încadreze aceste persoane.  

   Dl. Primar mai precizează că la acest moment 72% din cuantumul 

indemnizației este asigurat de Guvern. 

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

proiectul devenind HCL nr. 289. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea 

standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcţiei de 

Asistenţă Socială, pentru anul 2021  

   Dna. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, prezintă 

materialul.  

   Dl. Șăulean precizează că la Adăpostul de noapte ”Speranța” și la Clubul 

de pensionari, la capitolul de cheltuieli există sume cheltuite cu titlul ”alte 

materiale” în cuantum de 200.000 lei/an și dorește să știe ce reprezintă aceste 

cheltuieli. Dna. Iordache precizează că este vorba despre cheltuieli rezultate din 

schimbarea mobilierului, a cazarmamentului și cheltuieli legate de materialele 

necesare în pandemie. 

   Dl. Șăulean își manifestă dorința de a verifica facturile legate de aceste 

cheltuieli. Dl. Rădulescu precizează că poate face o solicitare în acest sens. 

   Dl. Primar menționează următoarele: calitatea de consilier local conferă 

dreptul de a solicita orice document considerat necesar în vederea exercitării 

acestei calități. Consiliul Local este un organ deliberativ, iar hotărârile se iau 

prin vot. Modalitatea de a verifica anumite acte este o exercitare a calității de 

consilier dincolo de conținutul conturat de dispozițiile legale în vigoare. 

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

abținere – Șăulean David, proiectul devenind HCL nr. 290. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenției pentru anul 2021       

Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul pentru persoane 

vârstnice”  
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   Dna. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, prezintă 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 291. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajarea unui spațiu 

fitness și a unui miniteren de baschet aferent străzii General Matei Vlădescu”  

   Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul Proiectelor, 

prezintă materialul.  

   Dl. Șăulean precizează că a observant că vor fi achiziționate coșuri de gunoi 

cu o valoare de 9.500 lei fiecare și dorește să știe care este procedura de 

achiziție.  

   Dl. Primar aduce la cunoștința dlui. consilier că fiecare investiție are mai 

multe etape: în prima fază se aprobă Nota conceptuală și Tema de proiectare, 

în cea de a doua Studiul de Fezabilitate, apoi se face proiectul respectiv, iar în 

baza proiectului se organizează procedura de licitație publică. În ceea ce 

privește punctul aflat pe ordinea de zi, la acest moment, nu se cunosc ofertanții 

sau sumele de bani ce vor fi utilizate. Dl. Stănescu confirmă că suma pentru un 

coș de gunoi este de 9.500 lei conform Studiului de Fezabilitate, dar este doar 

o estimare a acestei investiții de către un proiectant, în etapa următoare 

cheltuielile urmând a fi detaliate. 

   Dl. Primar consideră că acest Studiu de Fezabilitate trebuie returnat 

proiectantului, deoarece nu pot fi admise astfel de sume și îi solicită dlui. 

Stănescu ca în viitor acest tip de cheltuieli să fie verificat cu atenție de către 

angajații direcției.  

   Dl. Șăulean precizează că pentru spațiul respectiv sunt achiziționate 8 

coșuri de gunoi și 11 bănci, deci 19 echipamente de mobilier urban și doar 4 

echipamente fitness, pe care nu le consideră suficiente având în vedere că 

obiectul proiectului este amenajarea unui spațiu fitness.  

   Dl. Primar consideră că având în vedere cele menționate anterior proiectul 

trebuie reanalizat, deci nu poate obține un vot favorabil din partea consiliului 

local.   

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 13 voturi împotrivă: 

Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, Bugyi Alexandru, 

Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Cozma Constantin, Ilie Monica 

Cezarina, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-Iulian, Răducanu Tudorică, Șăulean 

David, Tică Dan Alexandru și Tudora Andrei-Eduard și 7 abțineri: Istrate 

Gabriela, Erich Agnes-Terezia, Boboacă-Mihăescu Doina, Gheorghe Ana-

Maria, Sălișteanu Ioan-Corneliu, Cucui Ion și Rădulescu Cătălin. 
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16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 456/28.11.2018 privind 

aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului, 

localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”  

  Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul Proiectelor, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 293. 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 109/28.02.2019 privind 

aprobarea investiţiei „Extindere reţea de gaze naturale pe strada Fructelor, 

localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”  

   Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul Proiectelor, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 294. 

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

proiectare aferente obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice – 

Grădinița nr. 14 din Municipiul Târgoviște”  

   Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul Proiectelor, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 295. 

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

proiectare aferente obiectivului de investiții „Cresterea eficienței energetice – 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 din Municipiul Târgoviște”.  

   Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul Proiectelor, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 296. 

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

Municipiului Târgoviște pentru anul 2020  

   Dna. Dogaru, consilier în cadrul Direcției Economice, prezintă materialul. 

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

proiectul devenind HCL nr. 297. 

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

municipiului Târgoviște estimat la data de 31 decembrie 2020   

   Dna. Dogaru, consilier în cadrul Direcției Economice, prezintă materialul. 

    Dl. Cotinescu amintește că a solicitat o mai mare transparență în activitatea 

desfășurată pe parte economică. De asemenea, a solicitat o situație a datoriilor 

restante către furnizori, a datoriilor bancare, a restanțelor bancare și a situației 

dobânzilor și dorește să știe dacă poate primi situația solicitată până la sfârsitul 

anului. Dna. Dogaru precizează că nu poate da curs solicitării dlui. consilier, 

dar dacă există o solicitare scrisă va primi răspuns din partea directorului 

economic. Dna Ilie dorește să știe dacă dl. Cotinescu a făcut o solicitare scrisă. 
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Dl. Cotinescu precizează că nu a făcut solicitarea respectivă în scris, ci în 

ședința consiliului local.  

   Dl. Bozieru amintește că în data de 2 decembrie a făcut o solicitare scrisă, 

la care nu a primit răspuns. De asemenea, menționează că actualului consiliu 

local nu i-a fost prezentată o situație la zi, scopul execuției bugetare fiind acela 

de a prezenta spre analiză și dezbatere situația existentă, pentru a fi luate 

anumite măsuri. Pentru aprobarea unui astfel de proiect trebuie să existe o 

imagine la zi, motiv pentru care va fi împotriva execuției estimate. Dl. Primar 

îi solicită dnei Dogaru să explice de ce este o execuție estimată. Dna. Dogaru 

menționează că este o execuție întocmită ca urmare a bilanțului întocmit la data 

de 30 septembrie, conform datelor existente la Trezorerie, fiind o estimare a 

ultimelor 3 luni. Execuția anului 2020 va fi prezentată anul viitor.  

   Dl. Bozieru menționează că la execuția bugetară din 30 septembrie existau 

cheltuieli angajate de 30 de miliarde, față de bugetul estimat și consideră că 

trebuia informat noul consiliu local despre situația existentă la 30 noiembrie.   

   Dl. Cucui menționează că execuția se poate prezenta la data de 25 a lunii 

următoare. 

   Dl. Bozieru solicită se le fie prezentată o execuție la 30 noiembrie sau 15 

decembrie.  

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru”, 7 

voturi împotrivă: Bercu Adrian-Gheorghe, Bozieru Cosmin-Petruț, 

Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-

Iulian, Tică Dan Alexandru și o abținere – Șăulean David, proiectul devenind 

HCL nr. 298. 

22. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice – 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

centru comercial, gospodărie de apă, împrejmuire, amenajare parcare, 

amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, organizare de șantier, 

racordare la utilități”, Aleea Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgoviște, Judeţul 

Dâmboviţa, beneficiari: Goldbach Design&Build S.R.L., Societatea Princo 

Grup S.A., Florescu Costel și Florescu Violeta  

      Dna. Soare, Arhitectul Șef, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 299. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere 

construcție C2 existentă, parțial parter, parțial P+1, desființare parțială C2 (grup 

sanitar) și schimbare destinație din atelier în spațiu comercial en gros și en 

detail”, Șoseaua Găești, nr. 8, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, 

beneficiar: MASITO ELECTRONIC SERVCOM S.R.L  

   Dna. Soare, Arhitectul Șef, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 300. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

bază sportivă/recreativă Târgoviște - Desființare parțială/totală clădiri existente 

dezafectate, construire corpuri clădire C34, C35, C36, amenajare terenuri de 

sport la nivelul solului, sistematizare teren și împrejmuire teren”, Calea 

Ploiești, nr. 49, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar 

Societatea TAG S.R.L.  

   Dna. Soare, Arhitectul Șef, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 301. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

locuință colectivă P+3, Bdul. Independenței, nr. 28 A, Municipiul Târgoviște, 

Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Vîlciu Constantin 

   Dna. Soare, Arhitectul Șef, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 302. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

imobil cu funcțiuni mixte (spații comerciale, administrative și de locuit), 

amenajare cale de acces, parcaje, împrejmuire teren, racordare la utilități și 

organizare de șantier”, str. Tudor Vladimirescu, nr. 26A, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Sugeac Mihail-Eduard  

   Dna. Soare, Arhitectul Șef, prezintă materialul. Dl. Cotinescu precizează că 

este de acord cu dezvoltarea orașului, dar pe strada Tudor Vladimirescu s-a 

construit haotic de-a lungul timpului, spațiile comerciale au fost construite 

lângă trotuar, fără locuri de parcare și îi solicită doamnei architect să acorde o 

atenție sporită construcțiilor care se fac pe acestă stradă. Spațiile comerciale 

dintre spital și sensul giratoriu au un flux mare de clienți, dar ca arhitectură 

arată urât. Având în vedere cele menționate, dl. consilier adresează doamnei 

Arhitect Șef rugămintea ca pe viitor să găsească soluții pentru zona respectivă, 

iar atunci când există solicitări de contrucții în zonă să nu mai permită ca 

acestea să fie lipite de trotuar, să respecte normele de înălțime și locurile de 

parcare să fie bine calculate.  

    Dl. Primar menționează că la acest moment, regulile de urbanism sunt 

respectate. Pe zona autogării Grup Atyc este alomerație, dar aceasta va dispărea 

atunci când autogara nu va mai funcționa în locația respectivă. De asemenea, 

aduce la cunoștința consilierilor locali că autoritățile locale au solicitat celor de 

la A.R.R. să ia măsuri în legătură cu acestă autogară, dar nu s-a luat nicio 

decizie. De asemenea, consideră că spațiile comerciale din zona spitalului sunt 

necesare.  

   Dna. Soare precizează că pentru acest proiect de pe ordinea de zi s-au 

respectat indicatorii urbanistici, motiv pentru care a obținut avizul Arhitectului 

Șef. De asemenea, menționează că P.U.G – ul Municipiului Târgoviște este în 

lucru, iar pentru anumite artere, cum este și cazul străzii Tudor Vladimirescu, 
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se vor impune măsuri mai drastice. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 303. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

spațiu comercial și birouri P+1”, Bdul. Eroilor, nr. 9A, Municipiul Târgoviște, 

Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Baroian Adrian Marius și Baroian Raluca-

Elena, Baroian Ionuț Liviu și Baroian Georgiana Adriana  

   Dna. Soare, Arhitectul Șef, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 304. 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 5 din data de 

16.12.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru 

tineri prin A.N.L  

    Dl. Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 

15.12.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale  

    Dl. Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

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

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

actualii chiriaşi 

   Dl. Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 292. 

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

Alexandru. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi pentru. 

         Cu acestea, ședința se declară închisă. 

    

 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL  

                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                                                                                                               

prof. Monica Cezarina Ilie                               jr. Silvia-Elena Stanca 
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