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             PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

 a Consiliului Local Municipal Târgoviște  

din data de 29.03.2022 

 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 996 din data de 23.03.2022. 

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

locali, constatându-se că sunt prezenţi 21 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 dna. Monica Cezarina Ilie, aleasă 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna martie 2022. 

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

data de 14.03.2022. Se aprobă cu 21 voturi „pentru” (unanimitate).  

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct: Proiect de hotărâre 

privind însușirea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru serviciile de 

alimentare cu apă și canalizare ale societății Compania de Apă – Târgoviște 

Dâmbovița S.A. Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea susmenționată. 

Se aprobă cu 21 voturi „pentru” (unanimitate).   

Se trece la ordinea de zi.  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2021 al 

Bugetului de Venituri și Cheltuieli 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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 115. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale 

Municipiului Târgoviște încheiate la data de 31 decembrie 2021 

 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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 116. 

3. 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 20 voturi „pentru” și o abținere: Agnes-Terezia Erich, proiectul 

devenind HCL nr. 117. 
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4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului  Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 118. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce se vor practica de 

societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. la încheierea contractelor de 

lucrări și prestări servicii cu Municipiul Târgoviște și instituții din subordinea 

Consiliului Local Municipal 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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 119. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pentru 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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 120. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce se vor practica de 

societatea ECO-SAL 2005 S.A. pentru activitățile de întreținere și amenajare 

de spații verzi și de curățenie în piețele și oborul din municipiul 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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 121. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 122. 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 23/30.01.2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi 

echipare Creşa nr. 13” 

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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 123. 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/28.07.2017 

privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de 

la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa 

a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, 

Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa 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. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 124. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 47/27.02.2020 privind 

aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind obiectivul de 

investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul 

Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Nicolae Dobrin, Str. I.C. Brătianu 

(ramura adiacentă OCPI), str. Crizantemei, Str. Stolnicul Constantin 

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

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

Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatură cu Drumul de Centură)” 

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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 125. 

12.1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Introducere teren în intravilan în vederea lotizării pentru construire 

locuințe”, Târgoviște, str. Pădurii, nr. 88A, județ Dâmbovița, beneficiar 

Marin Florin Ionuț 

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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 126. 

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

„Construire locuință S+P+1+M, împrejmuire teren și racord utilități”, 

Târgoviște, str. Profesor Cornel Popa, nr. 9, județ Dâmbovița, beneficiar 

Nițescu Răzvan Eduard 

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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 127. 

12.3.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință P+1+M cu garaj auto, foișor cu pivniță și magazine S+P, 

anexă gospodărească (magazie) - P, puț forat și împrejmuire teren”, 

Municipiul Târgoviște, str. Stolnicul Constantin Cantacuzino, nr. 14, județ 

Dâmbovița, beneficiari GÜNGÖREN ANCA-MIHAELA și GÜNGÖREN 

CEM 

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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 128. 

12.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal       

„REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROIECT TIP – 

CONSTRUIRE CREȘA MICĂ”, Târgoviște, str. Prof. Mircea Georgescu, nr. 

7, județ Dâmbovița, beneficiar 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. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 129. 

12.5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire bloc de locuințe colective P+3E”, Târgoviște, str. Luceafărului, 

nr. 12, județ Dâmbovița, beneficiar societatea MARIA OPTIM 

DISTRIBUTION S.R.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 19 voturi „pentru” și două abțineri: Agnes-Terezia Erich și David 

Șăulean, proiectul devenind HCL nr. 130. 

12.6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Schimbare de destinație din locuință unifamilială regim de înălțime 

S+P+1+M în spațiu comercial, cazare, birouri și activități liberale”,  

Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 198, județ Dâmbovița, beneficiar 

Societatea ZIZI S.R.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 20 voturi „pentru” și o abținere Dan-Iulian Mărgărit, proiectul devenind 

HCL nr. 131. 

13. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației unor bunuri imobile 

– terenuri cu destinație forestieră proprietatea publică a 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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 132. 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcţiune şi 

casarea bunului imobil 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. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 133. 

15. Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a 

Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții 

„Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare) modernizare și 

echipare Creșa nr. 13 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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 134. 

16. Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Municipal 

Târgovişte de trecere din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa în 
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domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor ce au făcut obiectul 

protocolului nr. 20495/12917/02.07.2018 

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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 135. 

17.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în 

favoarea Clubului Sportiv Școlar Târgoviște asupra imobilului - Piscină 

acoperită Micro III, situat în strada Lt. maj. Dragomirescu Liviu, nr. 2C 

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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 136. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului cadru de combatere 

a vectorilor și dăunătorilor din Municipiul Târgoviște, pentru 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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 137. 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de funcționare a 

Skatepark-ului din Municipiul Târgoviște aflat în administrarea Direcției de 

Salubritate 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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 138. 

20.1.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică pe o 

perioadă de 2 ani a terenului în suprafaţă de 6,5 m2 situat în Municipiul 

Târgovişte, Parcul Chindia 

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 20 voturi „pentru” și o abținere Marius Calomfirescu, proiectul 

devenind HCL nr. 139. 

20.2.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică pe o 

perioadă de 2 ani a terenului în suprafaţă de 15 m2 situat în Municipiul 

Târgovişte, Parcul Chindia 

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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 140. 

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

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

deschis. Se aprobă cu 21 voturi „pentru” (unanimitate). Se supun la vot 

propunerile. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și două abțineri: Dan-Iulian Mărgărit 

și Andrei-Eduard Tudora. 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către 

actualii chiriaşi 



6 
 

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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 141. 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul 

locativ de stat către actualul chiriaş 

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 21 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 142. 

Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre privind însușirea Planului 

anual de evoluție a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și 

canalizare ale societății Compania de Apă – Târgoviște Dâmbovița S.A. 

Dl. cons. Aurelian Cotinescu susține că materialele care privesc suplimentarea 

ordinii de zi au fost primite cu doar zece minute înainte de începerea ședinței, 

nefiind timp suficient pentru citirea materialului și votarea punctului în cunoștință 

de cauză. Dl. viceprimar Rădulescu reamintește că materialul a fost prezentat și 

dicutat ieri, în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi „pentru” și 7 abțineri: Aurelian Cotinescu, Dan-

Alexandru Tică, Virgiliu Ilie, Dorin-Adrian Economu, Loredana-Mariana Ștefan, 

Dan-Iulian Mărgărit și Marius Calomfirescu, proiectul devenind HCL nr. 143. 

 Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna aprilie 

să fie dl. cons. Constantin Cozma. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 de voturi 

„pentru” și o abținere Constantin Cozma. 

 Președintele de ședință declară ședința închisă.           

 

 

                                                  

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL              

                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                                                                                                          

prof. Monica-Cezarina Ilie                             jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

      

 

 

 

                       Întocmit, 

                                              cons. Diana Ion 

 


