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                    PROCES VERBAL 

                                       încheiat în urma şedinţei ordinare 

                 a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                         din data de 28.07.2022 

 

 Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată 

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

1821 din data de 22.07.2022. 

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

constatându-se că sunt prezenţi 17 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri locali 

în funcție, absenți fiind: Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Monica 

Cezarina și Istrate Gabriela. 

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

declară: Se constată că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ca ședința să fie 

statutară conform legii, drept care ședinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura 

lucrările în conformitate cu prevederile Codului Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019.  

 Ședinţa de astăzi este condusă de dl. Ion Cucui, ales președinte pentru ședințele 

consiliului local din luna iulie 2022. 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.07.2022. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentările propuse: 1. Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Amenajarea lacului aferent 

terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație”; 2. Proiect de hotărâre 

pentru modificarea HCL nr. 196/19.04.2019 privind aprobarea Documentatiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico – economici pentru 

obiectivul de investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – 

Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor şi Luceafărului”; 3. Proiect de 

hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/30.04.2020 referitoare la aprobarea 

demarării procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea 

finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște, conform contractului 

de finanțare nr. 5042/2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației, pentru realizarea proiectului „Eficientizarea energetică prin 

reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 

1.1” – cod proiect 120446 și 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

127/30.04.2020 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui 

împrumut rambursabil în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului 

Târgoviște, conform contractului de finanțare nr. 5043/2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru realizarea proiectului „Eficientizarea energetică 

prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 

1.2” – cod proiect 121563. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

 Se trece la ordinea de zi. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea debranșării de la centrala termică de bloc a 

unor locuințe din blocurile construite prin A.N.L 

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

prezintă materialul. Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici 

solicitări de informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 257.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului 

Târgoviște la data de 30 iunie 2022 

Dna. Marin, directorul Direcției Economice, prezintă materialul. Se constată că nu 

sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații suplimentare față de 

cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” 

și o abținere – Petre Claudiu-George, proiectul devenind H.C.L nr. 258.  

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

Municipiului Târgoviște pe anul 2022 

Dna. Marin, directorul Direcției Economice, prezintă materialul. Se constată că nu 

sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații suplimentare față de 

cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” 

și o abținere – Petre Claudiu-George, proiectul devenind H.C.L nr. 259.  

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Grădiniței cu program prelungit 

nr. 1 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere – Rădulescu Cătălin, proiectul devenind 

H.C.L nr. 260.  

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Grădiniței cu program prelungit 

nr. 2 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 261.  

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Grădiniței cu program normal 

nr. 11 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

 Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 262. 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Grigore 

Alexandrescu din Târgoviște, județul Dâmbovița” 
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 Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 263. 

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

pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică moderată a Școlii Gimnaziale 

Prof. Paul Bănică din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

 Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 264. 

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

pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Liceului Teoretic Ion Heliade 

Rădulescu din Târgoviște, județul Dâmbovița” 

 Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 265. 

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

pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Liceului Voievodul Mircea din 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

 Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 266. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii 

Gimnaziale Ioan Alexandru Brătescu-Voinești din Târgoviște, județul Dâmbovița” 

 Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 267. 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale 

Vasile Cârlova din str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 12, Târgoviște, județul Dâmbovița” 

 Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 268. 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 

Colegiului Economic Ion Ghica din Târgoviște, județul Dâmbovița” 

 Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

materialul. Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 
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informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 269. 

 Dl. Tică dorește să știe dacă va fi necesară relocarea elevilor din unitățile de 

învățământ ce urmează a fi reabilitate. Dl. Primar precizează că fiind vorba de un 

complex de investiții (7 unități vor fi renovate și 3 vor fi reabilitate prin POR) va trebui 

să se realizeze etapizat. Proiectele legate de renovare vor începe mai devreme, axele 

pentru acet tip de proiecte urmând a se deschide în luna septembrie. De asemenea, 

consideră că vor fi găsite soluții referitoare la relocarea elevilor cu sprijinul 

Inspectoratului Școlar Județean. Dl. Primar precizează că la nivel local infrastructura 

educațională, ca dotare materială, a fost pusă la punct prin proiectele realizate. 

 Dl. Petre dorește să știe dacă au mai fost și alte unități de învățământ care au depus 

cereri pentru reabilitare/renovare. Dl. Primar menționează că la nivel de reabilitare a 

infrastructurii educaționale nu mai sunt multe unități de învățământ care să necesite 

intervenții și precizează că două licee care ar necesita anumite lucrări: Colegiul 

Național Ienăchiță Văcărescu (parțial) pentru care se caută soluții de finanțatre și 

Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu. De asemenea aduce la cunoștința 

domnului consilier că în prezent se efectuează lucrări la Școala Gimnazială „Tudor 

Vladimirescu”, Școala Gimnazială „Grigore Alexandrescu”, Școala Gimnazială „Paul 

Bănică” și Grădinița 8; au fost finalizate lucrările la Școlile gimnaziale „Matei 

Basarab” și „Mihai Viteazul” și că au fost reabilitate grădinițele 13, 15 și 9. 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 439/06.11.2018 privind 

aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare verticală pentru obiectivul de investiţii 

„Construire locuinţe pentru tineri destinate închirierii, specialişti din sănătate – Etapa 

I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26” 

 Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 270. 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 440/06.11.2018 privind 

aprobarea documentației Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare verticală pentru obiectivul de investiţii 

„Construire locuinţe pentru tineri destinate închirierii, specialişti din învățământ – 

Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”  

 Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 271. 

 Dl. Primar îi amintește doamnei Ilie că la capitolul sistematizare obligațiile aparțin 

Municipiului Târgoviște și îi solicită să îi comunice stadiul actual – realizare, căi de 

acces, utilități. De asemenea, menționează că în câteva luni blocurile vor fi gata și 

consideră că trebuie extins cartierul prin unirea Aleii Trandafirilor cu Bulevardul 

Regele Ferdinand, motiv pentru care investițiile în derulare trebuie corelate și trebuie 

găsită o strategie coerentă pe zona respectivă. 
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16.  Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Refuncționalizare și 

extindere sediu administrativ, construire garaj și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. 

Cretzulescu, nr. 11, județ Dâmbovița, beneficiar Arhiepiscopia Târgoviștei 

 Dna. Soare, Arhitectul Șef, prezintă materialul. Se constată că nu sunt luări de 

cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații suplimentare față de cele 

prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și 

o abținere – Petre Claudiu-George, proiectul devenind H.C.L nr. 272. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren în 

vederea construirii unor locuințe P, P+1, anexe”, Târgoviște, str. Crângului, nr. 6,  județ 

Dâmbovița, beneficiari Rotaru Narcis-Ionuț și Rotaru Cristina 

Dna. Soare, Arhitectul Șef, prezintă materialul. Se constată că nu sunt luări de 

cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații suplimentare față de cele 

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

proiectul devenind H.C.L nr. 273. 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amplasare cort”,  

Târgoviște, str. Petru Cercel, nr. 55, județ Dâmbovița, beneficiari Serbinov Vasile-

Adrian și Serbinov-Alida Viorica-Iulia 

Dna. Soare, Arhitectul Șef, prezintă materialul. Dl. Primar precizează că pentru 

acest proiect va fi necesar avizul Direcției de Sănătate Publică. Dna. Soare afirmă că 

acest aviz va exista. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

„pentru” și o abținere – Petre Claudiu-George, proiectul devenind H.C.L nr. 274. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație 

clădire C1 din locuință  în cabinet  medical, recompartimentări interioare și schimbare 

destinație clădire C2 din cabinet medical și locuință în locuință P+1, refacere parțială 

împrejmuire”, Târgoviște, str. Liniștei, nr. 3, județ Dâmbovița,  beneficiari Nicolae 

Adrian și Nicolae Daniela 

  Dna. Soare, Arhitectul Șef, prezintă materialul. Se constată că nu sunt luări de cuvânt 

sau intervenții și nici solicitări de informații suplimentare față de cele prezentate. Se 

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

devenind H.C.L nr. 275. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren pentru 

construire locuințe P+2”, Târgoviște, str. Octav Enigărescu, nr. 4, județ Dâmbovița,         

beneficiar societatea SANDEX S.R.L. 

 Dna. Soare, Arhitectul Șef, prezintă materialul.  

 Dl. Primar dorește să știe dacă există acces la strada principală de pe această parcelă. 

Dna. Soare menționează că parcela are acces la strada Gib Constantin și de aici la 

strada Silviu Stănculescu. Dl. Rădulescu precizează că Gib Constantin este drum 

privat. Dl. Primar menționează că nici strada Silviu Stănculescu nu este drum public, 

deoarece s-a dorit asfaltarea acesteia și s-a constatat că este drum privat. Dl. Rădulescu 

menționează că pentru accesul la drumurile private este necesar acceptul proprietarului 

drumului. Dl. Primar atrage atenția asupra faptului că în raportul de specialitate se 

menționează că parcela are acces la drumul public Silviu Stănculescu. Dna. Soare 

menționează că este o greșeală de redactare.  
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 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 7 voturi „pentru”, 1 vot 

împotrivă – Petre Claudiu-George și 9 abțineri: Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta, 

Economu Adrian, Erich Agnes-Terezia, Ilie Virgiliu, Răducanu Tudorică, Rădulescu 

Cătălin, Ștefan Loredana-Mariana, Tică Dan Alexandru și Tudora Andrei-Eduard. 

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Târgoviște 

 Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Direcției Economice, prezintă materialul. Se constată 

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

față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi 

„pentru” și două abțineri: Bozieru Cosmin Petruț și Petre Claudiu-George, proiectul 

devenind H.C.L nr. 276. 

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

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

unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Bulevardul Independenței, Municipiul 

Târgovişte 

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

prezintă materialul. Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici 

solicitări de informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 277. 

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

unui teren în suprafață de 14 m2, situat în strada Vasile Blendea, Municipiul Târgovişte 

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

prezintă materialul. Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici 

solicitări de informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” și două abțineri: Boboacă-Mihăescu 

Doina-Nicoleta și Erich Agnes-Terezia, proiectul devenind H.C.L nr. 278. 

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

unui teren în suprafață de 16 m2, situat în Bulevardul Unirii, Municipiul Târgovişte 

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

prezintă materialul. Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici 

solicitări de informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 279. 

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

spațiilor în care își desfășoară activitatea asociațiile de proprietari 

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

prezintă materialul. Dl. Tică dorește să știe care este motivul pentru care spațiile se 

închiriază pe o perioadă de 10 ani și dacă prețul de 10 lei/m2/lună este valabil îndiferent 

de zona în care se află  spațiul. Dl. Primar precizează că prețul este stabilit la acest 

nivel deoarece beneficiarii spațiilor sunt asociațiile de proprietari, care nu au scop 

patrimonial, iar în privința perioadei, s-au stabilit 10 ani deoarece, teoretic, activitatea 

asociațiilor nu are de ce să înceteze. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 

cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 280. 

Se fac propuneri pentru comisia de licitație: Bugyi Alexandru, Tică Dan 

Alexandru și Mărgărit Dan-Iulian. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 
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19.  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 constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici 

solicitări de informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere – Cucui Ion, proiectul 

devenind H.C.L nr. 281. 

 Dl. Primar îi solicită dlui. Oprescu să regândească sistemul asociațiilor de proprietari 

și implicarea autorității publice locale, deoarece se schimbă raportul locuințelor 

închiriate cu cele care intră în proprietatea cetățenilor. Dl. Primar consideră că 

atribuțiile și obligațiile autorității locale ar trebui să se diminueze, ținându-se cont de 

numărul de apartamente înstrăinate. Compartimentul Asociații de proprietari din 

cadrul Aparatului de specialitate poate oferi sprijin locatarilor în demersurile de 

constituire a asociațiilor de proprietari. 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe din fondul locativ de 

stat către actualii chiriaşi 

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

prezintă materialul. Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici 

solicitări de informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere – Petre Claudiu-George, 

proiectul devenind H.C.L nr. 282. 

21.  Informare privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav, desfăşurată în semestrul I al anului 2022 

  S-a luat act. 

Suplimentări 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „Extindere și realizare rețea de canalizare pe strada 

Crângului - DN 72A din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere – Petre Claudiu-George, proiectul 

devenind H.C.L nr. 283. 

2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației prin Compania Națională de Investitii ,,C.N.I’’ S.A.  a 

amplasamentului situat în Municipiul Târgoviște, str. Prof. Mircea Georgescu, nr. 7 și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect tip – 

Construire creșa mică, str. Prof. Mircea Georgescu, nr. 7, Municipiul Târgoviște, județ 

Dâmbovița” 

Dna. Ilie, șef serviciu în cadrul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 284. 
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/30.04.2020 referitoare la 

aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în 

vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște, conform 

contractului de finanțare nr. 5042/2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației, pentru realizarea proiectului „Eficientizarea energetică 

prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – 

Pachet 1.1” – cod proiect 120446 

 Dna. Marin, directorul Direcției Economice, prezintă materialul. Se constată că 

nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații suplimentare față 

de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

„pentru” și o abținere - Petre Claudiu-George, proiectul devenind H.C.L nr. 285. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 127/30.04.2020 referitoare la 

aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în 

vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște, conform 

contractului de finanțare nr. 5043/2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației, pentru realizarea proiectului „Eficientizarea energetică 

prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – 

Pachet 1.2” – cod proiect 121563 

 Dna. Marin, directorul Direcției Economice, prezintă materialul. Se constată că nu 

sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de informații suplimentare față de 

cele prezentate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” 

și o abținere – Petre Claudiu-George, proiectul devenind H.C.L nr. 286. 

Se propune ca președinte pentru ședințele consiliului local din luna august să fie 

dl. Tudora Andrei-Eduard. Se supune la vot propunerea. Se aprobă cu 17 de voturi 

„pentru”. 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

                         
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL  

                                                                                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,      

          prof. univ. dr. Ion Cucui                                jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

  

                                Întocmit, 

                           cons. Mariana-Luminița Ungureanu 


