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PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 27.02.2020 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 21 consilieri în funcţie, dl. 

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

declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în 

conformitate cu prevederile Codului Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019. 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a 

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

Stan, prin Dispoziţia nr. 550 din data de 21.02.2020. 

La această şedinţă participă directori ai societăţilor din subordinea 

Consiliului Local, directori şi şefi de servicii din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locală. 

Ședinţa de astăzi este condusă de dna. consilier Iolanda Marinescu, 

aleasă președinte pentru ședințele consiliului local din luna februarie 

2020. 

Se propune suplimentarea ordinei de zi cu trei puncte: 20. Proiect de 

hotărâre pentru modificarea HCL nr. 50/13.02.2017 privind cofinanţarea 

obiectivului de investiţii: “Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul 

Municipal Tony Bulandra Târgovişte” 21. Proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr. 51/13.02.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul “Consolidare și reabilitarea Clădirii 

C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște”și 22. Proiect de 

hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare zonă centrală, cu realizare 

racord circular între Bulevardul I.C.Brătianu, strada Locotenent Stancu 

Ion, cu deschidere la strada Arsenalului şi înfiinţare Parcare auto cu 

investiţiile conexe” 

Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi cu suplimentarea   

susmenționată. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data 

14.02.2020. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și două abțineri: Neli Ion şi 

Ion Joiţa. 

Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie 

ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte 

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

Târgovişte, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre, 

făcând precizarea că toate amendamentele propuse în comisiile de 

specialitate au fost introduse în proiectul supus dezbaterii. 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse în 

comisii. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 41. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor la Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa 

S.A. 

 Dl. ec. Adrian Dumitru, directorul general al societății Compania de 

Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru” și două abțineri: Constantin Gherghescu şi Paul-Ciprian Patic, 

proiectul devenind HCL nr. 42. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Dezafectare reţele de termoficare 

urbană (supraterană) din Municipiul Târgovişte” 

 Dl. Cristian Popescu, șef Serviciul Rețele din cadrul Direcției de 

Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul care a 

stat la baza proiectului de hotărâre, cu precizarea că este vorba de 

aproximativ 8400 ml reţele și peste 200 de estacade ce urmează a fi 

dezafectate.  

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 43. 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiei „Extindere 

reţea de gaze naturale pe strada Crizantemei, Municipiul Târgovişte, 

judeţul Dâmboviţa” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 44. 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 162/2019 privind 

aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, 

protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta 

Dealu – Vânătorilor (DB-II-m-A-17214) din Târgoviște, județul 

Dâmbovița” 

 Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Susține că acest obiectiv de finanțare este trecut în lista de investiții a 

Ministerului Culturii, în programul Institutului Național al Patrimoniului, 

la acest moment a fost elaborat proiectul tehnic, iar în urma avizului 

Ministerului Culturii care a impus anumite cerințe, s-au modificat la faza 

PT anumiți indicatori tehnici și financiari, acesta fiind motivul pentru care 

la acest moment trebuie actualizat devizul general. Pentru acest obiectiv 

de investiții pe data de 24 februarie a fost emisă autorizația de construire, 

care împreună cu hotărârea consiliului local va fi transmisă Ministerului 
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Culturii în vederea demarării procedurilor de achiziție a lucrărilor. 

Conform protocolului semnat cu Ministerul Culturii, prin Institutul 

Național al Patrimoniului, achiziția lucrărilor va fi organizată și urmărită 

prin Ministerul Culturii, Municipiul Târgoviște având obligația de a 

asigura cota parte de finanțare și dirigenția de șantier în ceea ce privește 

rețelele. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 45. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare pentru investiția „Extindere reţele de canalizare 

pe străzile Valul Cetăţii şi Teilor tronson 2 (ramuri adiacente) din 

Municipiul Târgoviște” 

 Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 46. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare privind obiectivul de investiții „Modernizarea și 

reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul 

Dâmbovița: Str. Nicolae Dobrin, Str. I.C. Brătianu (ramura adiacentă 

OCPI), Str. Crizantemei, Str. Stolnicul Constantin Cantacuzino 

(ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Liniștei, Str. Crișan 

(ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Maior Coravu Ion, 

Str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatură cu Drumul de 

Centură)”. 

 Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Dl. Primar face precizarea că investiția este în faza inițială și se pot 

face propuneri pentru artere rutiere pentru care este necesară reabilitarea.  

Dl. cons. Barbu propune str. Poligonului, situată la limita 

teritoriului cu Șotânga. Dl. Primar susține că este necesară o asociere cu 

comuna Șotânga. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 47. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 482/17.12.2018 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Reconversia și refuncționalizarea 

terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște 

prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I" 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 39. 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 322/29.07.2019 

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente 
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proiectului „Reconversia şi refuncționalizarea terenului din 

vecinătatea Complexului Turistic de Nataţie Târgovişte prin crearea 

de facilități pentru recreere Etapa I" în conformitate cu ultima forma 

a bugetului actualizat rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie 

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea 

de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii 

mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 

terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), 

reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului Obiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea 

terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din 

muncipiile reşedinţă de judeţ  

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 40. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Regulamentului de instituire, colectare şi decontare a taxei de habitat 

Dl. ing. Iulian Crintescu, șef Serviciul Impozite și Taxe, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse 

de dna. cons. Livia Mocanu în comisiile de specialitate. Se aprobă cu 

21voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 48. 

11. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire locuinţă P+1 și împrejmuire teren”, str. Calea 

Ialomiţei, nr. 25A, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, 

beneficiar: Ciurusnuc Bogdan-Gabriel 

Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru” și o abținere - Mihai-Andrei Păunescu, proiectul devenind HCL 

nr. 49. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire locuinţă P+1 și împrejmuire teren”, str. Nicolae 

Dobrin, nr. 6, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari: 

Pătraşcu Andrei-Victor şi Pătraşcu Roxana-Teodora 

Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre.Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 50. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire centru comercial, gospodărire de apă şi 

împrejmuire teren, racordare la utilităţi, amenajare parcare, 

amenajare acces, amplasare mijloace publicitare şi organizare 
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şantier”, str. Calea Ialomiţei, nr. 11 - 15 şi str. Calea Ploieşti nr. 3 - 5, 

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Societatea 

CROSSLAND DEVELOPMENT SRL (actual LIDL România SCS) 
Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru” și o abținere - Silviu-Gabriel Tănase, proiectul devenind HCL 

nr. 51. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte 

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

Târgovişte prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 52. 

13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al 

Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de 

investiții „Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă pe 

străzile Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște” 

Dl. Primar susține că în luna decembrie 2019 a fost finalizată 

investiția, care trebuie să intre în domeniul public al municipiului 

Târgoviște, ulterior bunurile vor fi concesionate către Compania de Apă 

pentru exploatare. Este vorba despre o extindere a sistemelor de 

alimentare cu apă, 120 de gospădării fiind racordate la rețeaua de 

alimentare cu apă prin acest proiect. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 53. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 

din data de 20.02.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a 

locuinţelor sociale 

Dl. ing. Eugen Puşcaşu, şef Serviciul Administrarea Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 54. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 1 

din data de 17.02.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a 

locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L. 

Dl. ing. Eugen Puşcaşu, şef Serviciul Administrarea Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 55. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe 

ANL către actualii chiriaşi 
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Dl. ing. Eugen Puşcaşu, şef Serviciul Administrarea Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

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

“pentru” și o abținere - Iolanda Marinescu, proiectul devenind HCL nr. 

56. 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de 

închiriere a suprafeţelor cu destinaţia de locuinţă din proprietatea 

privată a Statului aflate în administrarea Municipiului Târgovişte 

Dl. ing. Eugen Puşcaşu, şef Serviciul Administrarea Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

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

“pentru” și o abținere - Adrian-Gheorghe Bercu, proiectul devenind HCL 

nr. 57. 

18. Proiecte de hotărâri privind aprobarea organizării licitațiilor în 

vederea închirierii unor bunuri imobile 

1. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiilor în care își 

desfășoară activitatea asociațiile de proprietari 

Dl. ing. Eugen Puşcaşu, şef Serviciul Administrarea Patrimoniului 

Public și Privat., prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

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

“pentru” și o abținere - Cătălin Rădulescu, proiectul devenind HCL nr. 

58. 

2. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren în suprafaţă de 

6 m
2
 situat în curtea Colegiului Național Constantin Cantacuzino din 

Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 3 

Dl. ec. Ion Dragomir, şef Serviciu Contracte din cadrul Direcţiei de 

Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul care a 

stat la baza proiectului de hotărâre. 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 59. 

3. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu în suprafaţă 

de 24 m
2
 situat în curtea Liceului Tenologic Nicolae Ciorănescu din 

Municipiul Târgovişte, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35 

    Dl. ec. Ion Dragomir, şef Serviciul Contracte din cadrul Direcţiei de 

Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul care a 

stat la baza proiectului de hotărâre. 

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 60. 

4. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 1 

m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, Bulevardul Mircea cel Bătrân 
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 Dl. ec. Ion Dragomir, şef Serviciul Contracte din cadrul Direcţiei de 

Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul care a 

stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

“pentru” și două abțineri: Iolanda Marinescu şi Adrian Ghinescu, 

proiectul devenind HCL nr. 61. 

5. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 1 

m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, strada Poet Grigore Alexandrescu 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 62. 

6. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 1 

m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 63. 

7. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 1 

m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, strada Constantin Brâncoveanu 

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

“pentru” și două abțineri: Iolanda Marinescu şi Ion Cucui, proiectul 

devenind HCL nr. 64. 

8. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 1 

m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, zona parcare 

COS 

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 65. 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 1 

m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, zona Swarco 

Vicas 

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 66. 

10. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 

1 m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, strada Petru Cercel, intersecţia 

cu strada Colonel Nicolin Ion, zona blocului 53 

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

“pentru” și două abțineri: Iolanda Marinescu şi Adrian-Gheorghe Bercu, 

proiectul devenind HCL nr. 67. 

11. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 

1 m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, strada Petru Cercel, zona 

blocului 31 

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

“pentru” și o abținere - Iolanda Marinescu, proiectul devenind HCL nr. 

68. 

12. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 

1 m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, Bulevardul Unirii, zona Pavcom 

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 69. 
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13. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri și a unui 

spațiu în incinta Complexului Turistic de Natație 

Dl. prof. Ciprian Prisăcaru prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

“pentru” și o abținere - Iolanda Marinescu, proiectul devenind HCL nr. 

70. 

14. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă 

de 10,5 m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

   Dna. jr. Ana Badea, reprezentantă a Direcției de Salubritate, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 71. 

15. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă de 

12 m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 
Dna. jr. Ana Badea, reprezentantă a Direcției de Salubritate, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 72. 

 Se propune ca în comisiile de licitație să fie membri și următorii 

consilieri: Negoescu Mariana-Georgeta, Păunescu Mihai-Andrei și Ionete 

George Florin. Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

19. Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială pentru anul 

2019 

 Dna. jr. Marcela Iordache, director al Direcției de Asistență Socială, 

prezintă materialul. 

   Se ia act. 

   SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI : 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 50/13.02.2017 

privind cofinanţarea obiectivului de investiţii: “Consolidarea și 

reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra 

Târgovişte” 

 Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 73. 

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 51/13.02.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

“Consolidare și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony 

Bulandra Târgoviște” 

   Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 74. 
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a 

Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare 

zonă centrală, cu realizare racord circular între Bulevardul 

I.C.Brătianu, strada Locotenent Stancu Ion, cu deschidere la strada 

Arsenalului şi înfiinţare Parcare auto cu investiţiile conexe” 

   Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

       Dl. Primar susține că este vorba despre crearea unui nou racord între 

Bulevardul Independenței și Bulevardul I.C. Brătianu și a unei parcări în 

zona centrală cu o capacitate între 1000 și 3000 locuri de parcare și alte 

investiții conexe, de natură să asigure cetățenilor un acces facil, pe jos, la 

principale instituții publice și nu numai situate în centrul municipiului 

Târgoviște. Este vorba despre o suprafață de 22.000 mp, incluzând și căile 

de acces care se vor crea; această abordare a ideii de diminuare a cotelor 

de trafic este una complexă pentru că și pe proiectul privind transportul 

public în comun se intenționează să se atingă această problemă, astfel 

încât cetățenii să fie încurajați să utilizeze transportul în comun. La acest 

moment se declară de utilitate publică investiția, s-a stabilit culoarul de 

expropriere și se va face o expertiză cu privire la prețul acestui teren. 

Trebuie ținut cont și de proiectul pe mobilitate urbană care pe Bdul. 

Mircea cel Bătrân nu va putea să genereze locuri de parcare, fiind 

încurajată utilizarea mijloacelor de transport în comun. 

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

“pentru” și o abținere - Iolanda Marinescu, proiectul devenind HCL nr. 

75. 

Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din 

luna martie 2020 să fie dna. consilier Doina-Nicoleta Boboacă- 

Mihăescu.  

Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”. 

 

 Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL GENERAL 

                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

        dr. Iolanda Marinescu                             jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                     Redactat, 

                                                                                 cons. DAPL Diana Ion 

 


