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                 PROCES VERBAL 

                                           încheiat în urma şedinţei ordinare 

               a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

          din data de 28.02.2022 

 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 330 din data de 22.02.2022. 

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

constatându-se că sunt prezenţi 19 consilieri locali: Andrei-Eduard Tudora, Tudorică 

Răducanu, Ion Cucui, Agnes-Terezia Erich, Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu, 

Constantin Cozma, Ana-Maria Gheorghe, Cătălin Rădulescu, Monica-Cezarina Ilie, 

Gabriela Istrate, Alexandru Bugyi, Dan-Alexandru Tică, Virgiliu Ilie, Dorin-Adrian 

Economu, Loredana-Mariana Ștefan, Iulian Mărgărit, Marius Calomfirescu, 

Cosmin-Petruț Bozieru și David Șăulean, absent fiind dl.  Ilie Aurelian Cotinescu, 

din totalul de 20 de consilieri locali. 

 Dna. jr. Silvia-Elena Stanca, 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.  

Ședinţa de astăzi este condusă de dl. Cătălin Rădulescu, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna februarie 2022. 

Se supune la vot procesul verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data 

de 21.02.2022. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere: Mărgărit Dan-Iulian.  

Se supune la vot ordinea de zi și suplimentarea acesteia: 1. Proiect de hotărâre 

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de 

organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște și 2. 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 

Municipal Târgoviște în comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

anuale ale secretarului general al Municipiului Târgoviște. Se aprobă cu 19 

voturi „pentru” (unanimitate). 

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Municipal Târgoviște, în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de pe raza municipiului Târgovişte, sesiunea ianuarie-aprilie 

2022 

Dna. cons. Loredana-Mariana Ștefan anunță că nu participă la dezbateri și vot 

pentru acest punct al ordinii de zi. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” (unanimitate). Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu voturi 
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18 „pentru”, dna. Loredana-Mariana Ștefan nu participă la vot, proiectul devenind 

HCL nr. 37. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu Societății 

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în vederea contractării unui 

împrumut necesar pentru cofinanțarea „Proiectului Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Dâmbovița, 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  voturi 18 „pentru” și o abținere: 

Gabriela Istrate, proiectul devenind HCL nr. 38. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții, 

regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială 

și a regulamentului de organizare și funcționare al Biroului de îngrijire 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 39. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 285/30.09.2021 

referitoare la stabilirea tarifelor pentru accesul spectatorilor la film și a taxelor 

pentru utilizarea temporară a spațiilor din incinta Cinematografului 

„Independența” 

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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 40. 

5. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea 

neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 18 

 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: 

Ion Cucui, proiectul devenind HCL nr. 41. 

6. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea 

neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 18 

 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 42. 

7. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea 

neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 12 

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

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 43. 

8. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea 

neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 90 

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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 44. 

9. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru clădirea 

neîngrijită situată în Municipiul Târgoviște, str. Arsenalului, nr. 14 

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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 45. 

10. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru clădirile și 

terenurile neîngrijite situate în Municipiul Târgoviște, str. Calea Domnească, 

nr. 7 

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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 46. 

11. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru clădirile și 

terenurile neîngrijite situate în Municipiul Târgoviște, Bulevardul Eroilor, nr. 

38 

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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 47. 

12. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Aviator Negel, nr. 21 

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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 48. 

13. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Magrini, nr. 73 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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 49. 

14. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Bălcescu, nr. 12 
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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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 50. 

15. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1 

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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 51. 

16. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Matei Basarab, nr. 108 

 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 52. 

17. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 35 

 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 53. 

18. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Seimeni, nr. 1 

 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 54. 

19. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Iancu Văcărescu, nr. 11 

 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 55. 

20. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Mr. Coravu Ion, nr. 19 

 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 56. 

21. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Prisecii, nr. 13 
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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” și o abținere: 

Gabriela Istrate, proiectul devenind HCL nr. 57. 

22. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Prisecii, nr. 9 

 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: 

Virgiliu Ilie, proiectul devenind HCL nr. 58. 

23. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Popa Șapcă, nr. 53 

 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 59. 

24. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Mr. Coravu Ion, nr. 47 

 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: 

Gabriela Istrate, proiectul devenind HCL nr. 60. 

25. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru 

terenurile neîngrijite situate în Municipiul Târgoviște, str. Mr. Oprescu 

Adrian, nr. 4 și Lt. maj. Dragomirescu Liviu, nr. 4 

 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 61. 

26. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Calea Câmpulung, nr. 7 

 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 62. 

27. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Coconilor, nr. 2 

 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 63. 

28. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 14 
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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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 64. 

29. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 16 

 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 65. 

30. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Calea Ploiești, nr. 123 

 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 66. 

31. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului datorat pentru terenul 

neîngrijit situat în Municipiul Târgoviște, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 12 

 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: 

Agnes-Terezia Erich, proiectul devenind HCL nr. 67. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire locuinţe 

sociale în Municipiul 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 68. 

33.  Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

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

ansamblu industrial cu hală industrială parter, clădire birouri P+3, grup social 

P+1, anexă tehnologică P+1, spații anexe parter și cabină poartă parter”, 

Târgoviște, str. Laminorului, nr. 52, județ Dâmbovița, beneficiar societatea 

NIMET 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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 69. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire stație inspecții tehnice periodice”, Târgoviște, Calea București, nr. 

80, județ Dâmbovița, beneficiar Apostol Constantin 

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. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 70. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire farmacie -construcție parter în incinta Spitalului de Boli 

Infecțioase Târgoviște”, Bdul. I.C. Brătianu, nr. 4, Târgoviște, județ 

Dâmbovița,  beneficiar Spitalul Județean de Urgență 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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 71. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+10, complex comercial P, spații 

comerciale modulare, extindere complex comercial P+2 (spații comerciale și 

administrative) și amenajare incintă”, Târgoviște, str. Gării, nr. 6, județ 

Dâmbovița, beneficiar societatea PAVCOM 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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 72. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință colectivă P+4E”, Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 41, județ 

Dâmbovița, beneficiar Cojocaru Nicolae 

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: 

Dorin-Adrian Economu, proiectul devenind HCL nr. 73. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință colectivă P+4E”, Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 47, județ 

Dâmbovița, beneficiar MOLSTAR TGV INVEST 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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 74. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire hală industrială”, Târgoviște, str. Ilfovului, nr. 22, județ 

Dâmbovița, beneficiar societatea WORM 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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 75. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei Municipiului Târgoviște și 

a cheltuielilor pe care le va suporta în cadrul Asociației - Grupul de Acțiune 

Locală „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” 
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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” și o abținere: 

Agnes-Terezia Erich, proiectul devenind HCL nr. 76. 

35. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în 

favoarea Direcției de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a 

Municipiului Târgovişte,  PT 5 MICRO XII, situat în strada Pandurilor nr. 3A  

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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 77. 

36. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit 

în favoarea Direcției de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică 

a Municipiului Targovişte, PT 5 MICRO VI, situat in strada Transilvaniei 

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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 78. 

37. Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a 

Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare 

strada Neagoe Basarab 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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 79. 

38.  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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 80. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de analiză și soluționare 

a cererii nr. 4715/9.02.2022 de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată și 

numirea comisiei pentru analiză și soluționare a cererii de dare în plată 

Dl. cons. Virgiliu Ilie anunță că nu participă la dezbateri și vot la acest punct 

al ordinii de zi.  Se propune ca dna. cons. Agnes-Terezia Erich și dl. cons. Marius 

Calomfirescu să fie reprezentanții consiliului local în cadrul comisiei. Se propune 

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

inclusiv reprezentanții consiliului local în cadrul comisiei. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, dl. cons. Virgiliu Ilie nu participă la vot, proiectul devenind HCL nr. 81. 

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

imobile 
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1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri 

și a unor spații în incinta Complexului Turistic de Natație  

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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 82. 

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 Bulevardul Independenței, zona 

SCIL, 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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 83. 

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 Aleea Sinaia, 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: 

Loredana-Mariana Ștefan, proiectul devenind HCL nr. 84. 

4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui teren în suprafață de 3 m2, situat în strada Tudor Vladimirescu, 

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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 85. 

5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui teren în suprafață de 9,41 m2, situat în strada Profesor Nicolae 

Radian, adiacent blocului T 2, 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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 86. 

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 

5 ani a unui teren în suprafață de 30 m2, situat în curtea Liceului Tehnologic 

Nicolae Ciorănescu, 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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 87. 
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7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui teren în suprafață de 31 m2, situat în strada Gării, 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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 88. 

8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui teren în suprafață de 76 m2, situat în strada Calea Câmpulung, 

nr. 77, 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: 

Cosmin-Petruț Bozieru, proiectul devenind HCL nr. 89. 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în 

suprafață de 1709 m2, situat în strada Calea Ialomiței, Municipiul Târgovişte  

Dl. cons. Andrei-Eduard Tudora anunță că nu participă la dezbateri și vot la 

acest punct al ordinii de zi. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 

voturi „pentru”, dl. cons. Andrei-Eduard Tudora nu participă la vot, proiectul 

devenind HCL nr. 90. 

10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 13,50 m2, situat în Piața Vlad Țepeș, 

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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 91. 

11. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 31 m2, situat în Piața Vlad Țepeș, 

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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 92. 

12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 37,66 m2, situat în Piața Vlad Țepeș, 

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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 93. 
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13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 12,78 m2, situat în Piața Bărăției, 

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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 94. 

14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 10 m2, situat în incinta Liceului Tehnologic 

de Transporturi Auto, 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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 95. 

Se propun reprezentanții consiliului local în cadrul comisiilor de licitație: 

Alexandru Bugyi, Dan-Alexandru Tică și Dan-Iulian Mărgărit. Se propune votul 

deschis. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” (unanimitate). Se supune la vot componența 

comisiei. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” (unanimitate). 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și punctajelor în vederea 

aprobării listei de priorități pentru anul 2022 cu persoanele din municipiul 

Târgoviște îndreptățite să primească locuințe 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 96. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2022 

cu persoanele din municipiul Târgoviște îndreptățite să primească locuințe 

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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 97. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2022 

cu persoanele deținătoare de dosare complete pentru locuințele 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” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 98. 

44. 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. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 99.  

45. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui bun imobil - teren situat în 

Bulevardul Unirii, nr. 22 

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: 

David Șăulean, proiectul devenind HCL nr. 100. 

46. Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială pentru 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. 

S-a luat act. 

47. SUPLIMENTARE ordine de zi Proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și 

funcționare ale Clubului Sportiv Municipal 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” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 101. 

48. SUPLIMENTARE ordine de zi Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantilor Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisia de evaluare 

a performanțelor profesionale anuale ale secretarului general 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 propun reprezentanții consiliului local în cadrul comisiei: Ion Cucui și Virgiliu 

Ilie. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” (unanimitate). Se 

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 102. 

Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna martie să 

fie dna. Monica-Cezarina Ilie. Se supune la vot propunerea. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” (unanimitate). 

  Președintele de ședință declară ședința închisă.           

                                                 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL GENERAL              

                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                                                                                                                                

jr. Cătălin Rădulescu                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

                       Întocmit, 

                                              cons. Diana Ion 

 


