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                     PROCES  VERBAL 

                   încheiat în urma şedinţei ordinare 

                    a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                           din data de 27.08.2021 

 

 Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

prin Dispoziţia nr. 1698 din data de 20.08.2021. 

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

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și HG nr. 

826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 11 august 2021, 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 începutul ședinței ordinare s-a făcut prezența nominală a consilierilor 

locali, constatându-se că sunt prezenţi 18 consilieri locali, din totalul de 21 de 

consilieri locali în funcție, absenți fiind: Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta, 

Calomfirescu Marius și Tudora Andrei. 

 Dl. jr. George-Adrian Mocanu, înlocuitor al Secretarului General al 

Municipiului Târgoviște pentru perioada 24–30 august 2021, conform 

Dispoziției Primarului nr. 1590/02.08.2021, 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. cons. Constantin Cozma, ales 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna august 2021. 

 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu cinci puncte, după cum 

urmează: 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 379/2009 privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, 

întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului 

Târgovişte şi inventarul parcărilor existente; 18. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spații de producție (tipografie 

digitală) și sediu administrativ (birouri)”, Șoseaua Găești nr. 34, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Societatea ROEL S.R.L; 19. Proiect 

de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 128/23.04.2021 privind aprobarea 

proiectului „Reabilitare și modernizare străzi ZUM 1- Cartier Prepeleac: 

Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”  – SMIS 137253 și a 

cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în 

urma etapei de evaluare și selecție; 20. Proiect de hotărâre privind relocarea 

activităților Școlii Gimnaziale ”Tudor Vladimirescu” din Târgoviște în 
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vederea realizării obiectivului: „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin 

extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Școlii Gimnaziale Tudor 

Vladimirescu din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa”; 21. Proiect de hotărâre pentru 

modificarea HCL nr. 142/23.04.2021 privind aprobarea proiectului 

„Construire Creșa Spiriduș, Târgoviște, strada George Cair”– SMIS 139903 și 

a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în 

urma etapei de evaluare și selecție. 

  Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”. 

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

cu 18 voturi „pentru”. 

  Se supune la vot procesul verbal din data de 29.07.2021. Se aprobă cu 18 

voturi „pentru”.  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 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”, proiectul devenind HCL nr. 251 

2. Proiect de hotărâre privind deschiderea unui cont curent la Banca de 

Export Import a României Eximbank 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”, proiectul devenind HCL nr. 252 

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Regele Ferdinand I 

unui cartier și unui parc din municipiul 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”, proiectul devenind HCL nr. 253 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de 

funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale 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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 254 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere 

rețea de canalizare pe strada Valul Cetății din Municipiul 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 



 

3 
 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 255 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 206/29.06.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare şi modernizare Piaţa Tricolorului din Municipiul 

Târgovişte”, județul Dâmbovița 

Dl. cons. Cosmin Bozieru întreabă dacă nu este o eroare la sumele alocate 

pentru amenajarea spațiilor verzi în suprafață de 400 mp, aproape 10 miliarde 

și pentru rețele utilități 22 miliarde. 

Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor răspunde că nu este nici o eroare, nu este vorba doar de gazon, ci 

întreaga peisagistică. Devizul general este întocmit pe baza costurilor finale 

ale investiției, investiție recepționată anul trecut. Defecțiunile care au apărut 

ulterior recepției au făcut obiectul unor remedieri pe care le-a adus la 

îndeplinire constructorul.  

Dl. viceprimar Cătălin Rădulescu susține că este obligatorie asigurarea 

garanției pentru lucrarea executată de către constructor, 5 ani pentru această 

investiție, perioadă în care constructorul este obligat să remedieze orice 

disfuncționalitate care apare. 

Dl. cons. Cotinescu afirmă că în toate orașele, piețele și piațetele reprezintă 

elemente importante pentru imaginea și dezvoltarea acestora. Consideră că 

proiectul supus dezbaterii, în valoare de două milioane de euro, cu problemele 

sale de proiectare și execuție, termenul foarte mare de amortizare a investiției 

de 25 ani, nu reprezintă un pas înainte pentru dezvoltarea orașului nostru și 

transmite că grupul Partidului Națonal Liberal se va abține de la vot.  

Dl. viceprimar Cătălin Rădulescu reamintește că proiectul, tema de 

proiectare au fost aprobate de consiliul local și puteau fi aduse completări la 

acel moment, acum este o închidere a devizului general.  

Dl. Ciprian Stănescu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, 

precizează că față de valoarea estimată de 10.341.552,66 lei, proiectul se 

închide la o valoare mai mică, în urma execuției lucrărilor, de 9.686.664,18 

lei.  

Dl. Primar susține, referitor la intervențiile făcute, că reprezintă o obligație 

pe care o are constructorul, iar acum se solicită aprobarea indicatorilor și 

diminuarea devizului general prin corelarea acestuia cu ceea ce s-a executat în 

teren.  

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi „pentru” și 

8 abțineri: Bozieru Cosmin, Cotinescu Aurelian, Economu Dorin, Ilie Virgiliu, 

Mărgărit Dan, Șăulean David, Ștefan Loredana și Tică Dan. 

 Dl. Ciprian Stănescu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, 

precizează că aceste proiecte finalizate, se supun votului consiliului local, la 

acest moment, pentru că trebuie respectate prevederile legale în vigoare, 

respectiv H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
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investiţii finanţate din fonduri publice, H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora și Legea 

finanțelor publice care impune corelarea cheltuielilor aferente unei investiții 

cu cele care vor fi înscrise în contabilitate. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 235/30.05.2019 

privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare şi modernizare 

Piaţa Revoluţiei din Târgoviște, 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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 257 

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

proiectare pentru obiectivul de investiții „Extinderea rețelei de iluminat 

public pe strada Prof. Cornel Popa din Municipiul 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”, proiectul devenind HCL nr. 258 

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

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajarea și valorificarea 

peisagistică a Șanțului și Valului Cetății” 

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 16 voturi 

„pentru” și două abțineri: Mărgărit Dan și Șăulean David, proiectul devenind 

HCL nr. 259 

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

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Susținerea intermodalității 

și transportului alternativ în Municipiul 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”, proiectul devenind HCL nr. 260 

11. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire teren fotbal”, str. Laminorului, nr. 95 D, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Popa Elena 

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. 261 
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2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuințe înșiruite P+1+M – P+2”, str. Catedralei, nr. 10, 

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Dragomir 

Laurențiu Mihai și Dragomir Carmen pentru societatea LATCOST 

S.R.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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 262 

12. 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 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 263 

13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al 

Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții 

„Reabilitare și modernizare Piața Revoluției din Târgoviște, 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 17 voturi 

„pentru” și o abținere Mărgărit Dan, proiectul devenind HCL nr. 264 

14. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public și, după 

caz, privat al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc 

obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului 

din Municipiul Târgoviște”, 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 17 voturi 

„pentru” și o abținere: Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 265 

15. Proiecte de hotărâri privind aprobarea organizării licitațiilor în 

vederea închirierii unor bunuri imobile 

1.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 m2 situat în Bulevardul 

Eroilor, Piața Bucegi, cvartal 31, parcela 16, Municipiul 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”, proiectul devenind HCL nr. 266 

2.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 37 m2 situat în 

Bulevardul Eroilor, Piața Bucegi, cvartal 31, parcela 16, Municipiul 

Târgoviște 
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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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 267 

Se propune ca din comisia de licitație să facă parte următorii consilieri: 

Alexandru Bugyi, Andrei-Eduard Tudora, Dan Alexandru Tică. Se propune 

votul deschis. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. Se supun votului propunerile. 

Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe din 

fondul locativ de stat, 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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 268 

Suplimentare ordine de zi 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea 

HCL nr. 379/2009 privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

parcarea vehiculelor, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor 

de parcare situate pe raza Municipiului Târgovişte şi inventarul 

parcărilor existente 

Dl. cons. Cotinescu susține că există o diferență mare de tarif între 

persoane fizice și persoane juridice, în ceea ce privește închirierea locurilor 

din parcările de reședință. 

Dl. Primar precizează că aceste tarife vor fi supuse dezbaterii publice,  

regulamentul poate fi modificat în funcție de situațiile care apar, astfel încât 

să răspundă cât mai bine necesităților pe care le au cetățenii.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 269 

 Suplimentare ordine de zi 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire spații de producție (tipografie 

digitală) și sediu administrativ (birouri)”, Șoseaua Găești nr. 34, 

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Societatea ROEL 

S.R.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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 270 

 Suplimentare ordine de zi 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea 

HCL nr. 128/23.04.2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și 

modernizare străzi ZUM 1- Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, 

Fructelor și Luceafărului”  – SMIS 137253 și a cheltuielilor aferente, în 

conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de 

evaluare și selecție 

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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 271 

 Suplimentare ordine de zi 20. Proiect de hotărâre privind relocarea 

activităților Școlii Gimnaziale ”Tudor Vladimirescu” din Târgoviște în 

vederea realizării obiectivului: „Îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgovişte, Jud. 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 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 272 

 Suplimentare ordine de zi 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea 

HCL nr. 142/23.04.2021 privind aprobarea proiectului „Construire 

Creșa Spiriduș, Târgoviște, strada George Cair”– SMIS 139903 și a 

cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului 

rezultat în urma etapei de evaluare și selecție 

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. 256 

Se propune ca președinte pentru ședințele lunii septembrie să fie dl. 

cons. Alexandru Bugyi. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”. Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”. 

 

   Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 

                                                        

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL  

          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                    

jurnalist Constantin Cozma                          jr. Chiru-Cătălin Cristea 

         

 

 

 

       

                         Întocmit, 

                                          cons. Diana Ion 

 

 

           


