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        PROCES  VERBAL 

      încheiat în urma şedinţei ordinare  

       a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

               din data de 29.07.2021 

 

 Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 1549 din data de 23.07.2021. 

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

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și HG nr. 730/2021 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 

iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ședința de astăzi se 

desfășoară în conformitate cu prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local 

Municipal Târgoviște. 

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

constatându-se că sunt prezenţi 19 consilieri locali, din totalul de 21 de consilieri 

locali în funcție, absenți fiind domnii Bozieru Cosmin Petruț și Sălișteanu Ioan 

Corneliu. 

 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 2021. 

 Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și 2 abțineri: 

Cotinescu Ilie Aurelian și Economu Dorin-Adrian. 

 Se supune la vot procesul verbal din data de 30.06.2021. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”.  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului 

Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște 

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

suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune 

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

HCL nr. 221 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară la 

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. 

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

suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune 

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

HCL nr. 222 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al 

Consiliului de administraţie al societății Municipal Construct S.A. pentru 

perioada 2021-2025 

 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 223 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 480/17.12.2018 privind 

aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor 

rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.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”, proiectul devenind 

HCL nr. 224 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 481/17.12.2018 privind 

aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor 

rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.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”, proiectul devenind 

HCL nr. 225 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile în sumă de 4.795.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala 

Târgoviște în vederea finanțării contribuţiei proprii ce revine Municipiului 

Târgovişte conform contractului de finanţare nr. 4103/27.03.2019 pentru 

obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin 

reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Grădiniţiei cu program 

prelungit Rază de Soare din Târgoviște, jud. Dâmboviţa”, Cod proiect 122305 

 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 226 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile în sumă de 2.635.000 lei de la CEC BANK SA – Sucursala 

Târgovişte în vederea finanțării contribuţiei proprii ce revine Municipiului 

Târgovişte conform contractului de finanţare nr. 5042/24.12.2019 pentru 

obiectivul de investiţii „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi 

consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte – Pachet I.1” 

Cod proiect 120446 

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

suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune 

la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și două abțineri: 

Mărgărit Dan-Iulian și Șăulean David, proiectul devenind HCL nr. 227 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile în sumă de 5.226.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala 

Târgoviște în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului 

Târgoviște conform contractului de finanțare nr. 5043/24.12.2019 pentru 

obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi 

consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte – Pachet I.2”, 

Cod proiect 121563 

 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 228 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al Municipiului Târgoviște pe anul 2021 

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

suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune 

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

HCL nr. 229 

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

Municipiului Târgoviște la data de 30 iunie 2021 

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

suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune 

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

HCL nr. 230 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Târgovişte alocat pentru 

activitățile nonprofit de interes local, sesiunea I, iulie 2021 

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

suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune 

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

HCL nr. 231 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în 

vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și 

taxelor locale datorate bugetului local de către întreprinderile care au calitatea 

de contribuabili ai municipiului 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 232 

13. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

13.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal    

„Construire hală de producție și depozitare P+1”, str. Șoseaua Găești, nr.11R, 

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Olteanu Sabina 

 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 
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la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere – Tudora 

Andrei-Eduard, proiectul devenind HCL nr. 233 

13.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal    

„Construire hală de producție și depozitare P+1”, str. Șoseaua Găești, nr.11S, 

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Stroică Elena și 

Olteanu Sabina 

 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 234 

13.3  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal    

„Construire locuință P+1+M, împrejmuire teren, piscină cu anexă 

gospodărească și racord utilități”, str. Aleea Coconilor, nr. 13, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari: Roșca Răzvan Ilie și Roșca 

Andreea-Marinela 

 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 – Mărgărit 

Dan-Iulian, proiectul devenind HCL nr. 235 

13.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal    

„Construire sediu administrativ (birouri, spațiu depozitare și locuință de 

serviciu) P+1 și împrejmuire teren”, str. Laminorului, T50, P666/5, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Coman Ion și Coman Alina 

Ștefania 

  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 

– Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 236 

13.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire două locuințe colective P+6E”, str. prof. Cornel Popa, nr. 87A, 

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar BUROM BM 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 237 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, a modalității de 

valorificare și a prețului de vânzare al masei lemnoase ce urmează a se recolta 

și valorifica în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a 

Municipiului Târgoviște 

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

suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune 

la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere – 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 238 
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15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului 

Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „Extindere si 

realizare rețea de distribuție apa si rețea de canalizare in Municipiul 

Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Zorilor, 

Leo Plângă” 

 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 239 

16. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului 

Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții „Extindere și 

realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul 

Târgoviște – Priseaca - pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, 

Crângului și Înfrățirii” 

 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 240 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 

Târgoviște în domeniul public al statului a unor bunuri imobile situate în 

Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 8 

 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 241 

18. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în 

favoarea Direcției de Asistență Socială asupra imobilului situat în strada 

Cernăuți 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 243 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște  

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

suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune 

la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere – 

Cotinescu Ilie Aurelian, proiectul devenind HCL nr. 242 

20. Proiecte de hotărâri privind aprobarea organizării licitațiilor în vederea 

închirierii unor bunuri imobile 

20.1 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

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

nr. 28, în curtea Liceului Teoretic I. H. Rădulescu, 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 



6 
 

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

HCL nr. 244 

20.2 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 20 m2 situat în Bulevardul 

Regele Carol I, în curtea Liceului Voievodul Mircea, 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 245 

 Se propun reprezentanții Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisiile 

de licitație: Alexandru Bugyi, Andrei-Eduard Tudora, Dan Alexandru Tică. Se 

propune votul deschis. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. Se supun votului 

propunerile. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere – Cucui Ion. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 

05.07.2021 al Comisiei de fond locativ 

 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 246 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data 

de 20.07.2021 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 247 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din 

fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi 

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

suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune 

la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere – Istrate 

Gabriela, proiectul devenind HCL nr. 248 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu de întreţinere şi a 

metodologiei de organizare şi funcţionare a Compartimentului Educaţie 

timpurie din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru anul școlar 2021-2022 

 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”, proiectul devenind 

HCL nr. 249 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Centrului Social pentru 

persoane vârstnice „Sfânta Elena” și aprobarea regulamentului de organizare 

și funcționare  

 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 – 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 250  
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26. Informare privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 2021 

S-a luat act. 

Se propune ca președinte pentru ședințele lunii august să fie dl. cons. 

Constantin Cozma. Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”. 

Dl. Calomfirescu propune executivului Primăriei Municipiului Târgoviște 

retragerea titlului de „Cetățean de Onoare” al doamnei Elena Gabriela Udrea. 

Dl. Primar solicită dlui. Calomfirescu să depună un proiect de hotărâre care să 

conțină propunerea susmenționată, urmând ca acest proiect să fie analizat de 

comisia de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște. 

 

    Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 

 

                                                              

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL  

       AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                     

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

        

 

 

 

 

 

 

                    Întocmit, 

                                  cons. Mariana Ungureanu 


