
1 
 

                    PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare  

                   a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                            din data de 28.10.2022 

 

  Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 3117 din data de 21.10.2022. 

  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: Bugyi Alexandru, Cotinescu Ilie Aurelian, Cozma 

Constantin și Ștefan Loredana - Mariana.  

  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. Cătălin Rădulescu, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna octombrie 2022. 

  Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare cu convocare de îndată 

din data de 21.10.2022. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere - Cucui Ion. 

   Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotărâre: Proiect de 

hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 165/28.03.2019 privind aprobarea demarării 

procedurilor de contractare a unor împrumuturi în vederea finanțării cheltuielilor 

neeligibile ce revin Municipiului Târgoviște în cadrul unor proiecte cu finanţare 

nerambursabilă și Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare 

şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte”. 

  Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentările menționate. Se aprobă cu 17 

voturi „pentru”. 

  Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii la cursurile Școlii Postliceale 

Sanitare „Carol Davila”, filiala Târgovişte, fără plata taxelor școlare, a persoanelor 

propuse de comisia de selectare  

  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. 377. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind 

înființarea Direcției Complex Turistic de Natație 

  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. 378. 
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3. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 

MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.  

 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. 379. 

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

8 loturi pentru construire locuințe P+1+M și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. 

Calea Câmpulung, nr. 162, județ Dâmbovița, beneficiar Neagu Floarea 

 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. 380. 

5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Inspectoratul 

de Poliție Județean Dâmbovița și Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al 

Municipiului Târgoviște, în vederea derulării programului „Cunoașterea legii, 

beneficiul tuturor!”  

 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. 381. 

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

pentru obiectivul de investiții „Creșterea nivelului de independență energetică a 

centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoanele 

fără adapost Sfânta Maria” 

 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. 382. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Renovarea energetică a Clădirii Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat 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. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 383. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 300/07.08.2017 privind 

aprobarea documentaţiei tehnice și a indicatorilor pentru obiectivul „Reabilitare și 

modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Cartier Priseaca - 

etapa II” 

  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. 384. 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 162/28.03.2019 privind aprobarea 

documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
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investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a 

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

județul Dâmbovița” 

 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. 385. 

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

Municipiului Târgoviște la data de 30 septembrie 2022 

 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 – Ilie Monica Cezarina, proiectul 

devenind H.C.L nr. 386. 

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

Municipiului Târgoviște pe anul 2022 

 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. 375. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare 

ale centrelor şi serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 

   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. 387. 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 105/28.02.2019 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 

„Amenajare Centru Social Integrat pentru Persoane Vârstnice şi Cantină de Ajutor 

Social” 

  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 – Răducanu Tudorică, proiectul devenind 

H.C.L nr. 388. 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 107/14.03.2022 privind 

aprobarea proiectului „Amenajare Centru Social Integrat pentru Persoane Vârstnice 

și Cantină de ajutor social”    

  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. 389.    

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 248/26.11.2020 privind 

schimbarea denumirii obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare) modernizare și echipare Creșa Spiriduș” în „Construire Creșa 

Spiriduș, Târgovişte, strada George Cair” și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției 
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 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. 390. 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 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. 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. 391.   

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

pentru obiectivul de investiții „Amplasare containere modulare pentru înființare 

centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” 

 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. 392. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și 

indicatorilor tehnico-economici în vederea depunerii proiectului cu titlul „Amplasare 

containere modulare pentru înființare centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru 

părinți și copii” în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, Componenta 

C13- REFORME SOCIALE, Investiția I1- „Crearea unei rețele de centre de zi pentru 

copiii expusi riscului de a fi separați de familie”, apelul de proiecte 

PNRR/2022/C13I1 

 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. 393. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Amplasare 

containere modulare pentru înființare centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru 

părinți și copii” în Municipiul Târgoviște, cartier Romlux, strada Ialomiței,  nr. 28A  

în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, Componenta C13- 

REFORME SOCIALE, Investiția I1- „Crearea unei rețele de centre de zi pentru 

copiii expusi riscului de a fi separați de familie”, apelul de proiecte 

PNRR/2022/C13I1 și a cheltuielilor legate de proiect       

 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. 394. 

20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea bunului imobil 

PT 2 Micro VIII, situat în strada Gabriel Popescu, 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. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 395. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului privat al Municipiului Târgoviște  

  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. 396. 

22. 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. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 397. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea debranșării de la centrala termică de bloc a 

unor locuințe din blocurile construite prin A.N.L. 

  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. 398. 

24. 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 Piața Vlad Țepeș, str. Cpt. Stănică Ilie, nr. 

2, Municipiul Târgovişte 

    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. 399. 

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

a unui teren în suprafață de 13 m2, situat în Piața Bucegi, Bulevardul Eroilor, 

Municipiul Târgovişte 

  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. 400. 

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

a unui teren în suprafață de 14,58 m2, situat în str. Constantin Brâncoveanu, 

Municipiul Târgovişte 

  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. 401. 

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

a unui teren în suprafață de 16 m2, situat în str. Vasile Blendea, Municipiul 

Târgovişte 
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  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. 402. 

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

a unui teren în suprafață de 400 m2, situat în curtea Spitalului Mânăstirea Dealu, 

Municipiul Târgovişte 

  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 – Mărgărit Dan-Iulian, proiectul devenind 

H.C.L nr. 403. 

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

a unui spațiu în suprafață de 12,53 m2, situat în Piața Bărăției, str. Calea Domnească, 

nr. 172 A, Municipiul Târgovişte 

  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. 404. 

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

a unui spațiu în suprafață de 25,67 m2, situat în Piața Bărăției, str. Calea Domnească, 

nr. 172 A, Municipiul Târgovişte 

  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. 405. 

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

a unui spațiu în suprafață de 43,88 m2, situat în Piața Vlad Țepeș, str. Cpt. Stănică 

Ilie, nr. 2, Municipiul Târgovişte 

     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. 406. 

25. 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. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 407. 

Suplimentare ordine de zi 

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 165/28.03.2019 privind 

aprobarea demarării procedurilor de contractare a unor împrumuturi în vederea 

finanțării cheltuielilor neeligibile ce revin Municipiului Târgoviște în cadrul unor 

proiecte cu finanţare nerambursabilă 

    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. 376. 
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27. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi 

modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte” 

     Dl. Tică precizează că în cursul zilei a fost în vizită la stadion, împreună cu alți 

colegi consilieri, pentru a vedea stadiul lucrărilor și dorește să știe care vor fi căile 

de acces la Stadionul Municipal Eugen Popescu. Dl. Primar precizează că accesul se 

va face pe mai multe căi:  

- prin strada Nicolae Dobrin, stradă ce va fi reabilitătă integral de către Municipiul 

Târgoviște, după finalizarea lucrărilor aferente stadionului, în aproximativ o lună; 

- dinspre strada Cornel Popa, care va fi reabilitată în aceleași condiții ca și strada 

Nicolae Dobrin, ambele fiind străzi publice; 

- prin strada Justiției; 

- prin Aleea Coconilor, ținându-se cont de derularea proiectului referitor la 

reabilitarea monumentului Poarta Dealu Vânătorilor. 

  Intrarea spectatorilor se va face prin căile de acces, delimitate cu turnicheți, din 

zona vechii tribune, din Aleea Coconilor și din strada Nicolae Dobrin. De asemenea, 

menționează că parcarea din fața stadionului va rămâne deschisă în cursul zilei, deci 

rămâne parcare publică, stadionul fiind izolat de aceasta printr-un gard. 

  Dl. Tică dorește să îi fie pus la dispoziție proiectul tehnic al obiectivului de 

investiție și dorește să știe dacă se vor temina lucrările în luna decembrie, așa cum 

s-a preconizat. Dl. Primar îl informează pe dl. consilier că va intra în posesia 

proiectului tehnic în momentul finalizării lucrărilor și, de asemenea, precizează că 

luna decembrie este un termen realist pentru finalizarea lucrărilor la stadion.  

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

abținere: Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L nr. 408. 

  Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna noiembrie 

să fie dna. Monica-Cezarina Ilie. Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 

17 de voturi „pentru”. 

 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL GENERAL  

                                                                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,      

        jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

  

 

 

                                        Întocmit, 

                                       cons. Mariana-Luminița Ungureanu 


