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                    PROCES VERBAL 

                                       încheiat în urma şedinţei ordinare 

                 a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                         din data de 30.08.2022 

 

 Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 1980 din data de 24.08.2022. 

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

constatându-se că sunt prezenţi 20 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri 

locali în funcție, absent fiind dl. Virgiliu Ilie, (dna. Agnes-Terezia Erich, dna. 

Gabriela Istrate și dl. Calomfirescu Marius au transmis votul pentru punctele pe 

ordinea de zi prin email).  

 Dna. Silvia-Elena Stanca, înlocuitor al dlui. 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. Andrei-Eduard Tudora, ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna august 2022. 

   Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”(unanimitate). 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2022. Se 

aprobă cu 20 voturi „pentru” (unanimitate). 

 Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a anexei privind 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de 

proiectul „Renovarea energetică a Clădirii Direcției de Administrare a 

Patrimoniului Public și Privat din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 - 

valul Renovării - Axa prioritară 2 – Schema de Granturi pentru Eficiență 

Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 

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” (unanimitate), proiectul devenind H.C.L 

nr. 288. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a anexei privind 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de 

proiectul „Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova din 

Târgoviște, județul Dâmbovița” în cadrul Planului Național de Redresare și 
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Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa prioritară 2 – Schema de 

Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice 

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” (unanimitate), proiectul devenind H.C.L 

nr. 289. 

3. 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 Primăriei Corp B 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 20 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind H.C.L 

nr. 290. 

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

de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Radu cel Mare din 

Târgoviște, județul Dâmbovița” în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa prioritară 2 – Schema de 

granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice 

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” (unanimitate), proiectul devenind H.C.L 

nr. 291. 

5. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Societății Compania de 

Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A a terenurilor necesare realizării investițiilor 

din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Dambovița, în perioada 2014 - 2020” 

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” (unanimitate), proiectul devenind H.C.L 

nr. 292.  

6. 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 19 voturi „pentru” și o abținere Claudiu-George Petre, 

proiectul devenind H.C.L nr. 287.  
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7. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire spațiu comercial P+1 la stradă și locuință P+1”, Târgoviște, str. 

Cetății, nr. 39, județ Dâmbovița, beneficiar Bolbose Daniel 

 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” (unanimitate), proiectul devenind 

H.C.L nr. 293. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Realizare două clădiri prestări servicii (ambalare, etichetare, livrare 

produse finite) și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Calea Ialomiței, Tarla 

7 Parcelă 7/124, județ Dâmbovița, beneficiar societatea CICOM S.R.L. 

  Dl. Andrei-Eduard Tudora nu va participa la dezbateri și la votul aferent acestui 

punct al ordinii de zi. 

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”, dl. cons. Andrei-Eduard Tudora nu 

participă la vot, proiectul  devenind H.C.L nr. 294. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare 

teren pentru construire locuințe P+2+M”, Târgoviște, str. Nifon, nr. 30, județ 

Dâmbovița, beneficiar Ion Marian 

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 o abținere: Ilie-Aurelian Cotinescu, 

proiectul devenind H.C.L nr. 295. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință S+P+1+M cu garaj înglobat la subsol, anexe și 

împrejmuire teren”, Târgoviște, Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 8, județ 

Dâmbovița, beneficiari Păunescu Dora și Păunescu Vasile 

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” (unanimitate), proiectul devenind H.C.L 

nr. 296. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire hală P+1-service auto și împrejmuire teren”, Târgoviște, Șoseaua 

Găești, nr. 1, județ Dâmbovița, beneficiar societatea SORCLAS 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 
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hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind H.C.L 

nr. 297. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat între Municipiul Târgoviște și Centrul Județean de Cultură 

Dâmbovița, în vederea organizării evenimentului Târgul Meșterilor Populari, 

ediția a XX-a, în perioada 08-11 septembrie 2022 

Dna. Silvia Stanca face precizarea că eroarea materială din proiectul acordului 

de parteneriat a fost corectată. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

19 voturi „pentru” și o abținere Andrei-Eduard Tudora, proiectul devenind H.C.L 

nr. 298. 

9. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de schimb de 

terenuri între Municipiul Târgoviște și societatea CREON IMPEX S.R.L. 

Dl. cons. Cotinescu întreabă dacă parcarea din fața hotelului Valahia este 

publică sau privată. Se răspunde că terenul (parcarea) dintre hotelul Valahia și 

strada Libertății este proprietate privată. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru” și 3 abțineri: Dan-Iulian Mărgărit, Marius 

Calomfirescu și Claudiu-George Petre, proiectul devenind H.C.L nr. 299. 

10. 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 20 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind 

H.C.L nr. 300. 

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

privat al Municipiului Târgoviște, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării 

unui bun imobil  

 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” (unanimitate), proiectul devenind 

H.C.L nr. 301. 

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea  

Municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei, a unui 

teren în suprafață de 97 mp, situat în Calea Domnească nr. 95A 

Dl. cons. Cotinescu întreabă dacă suma de 100 mii lei care a fost aprobată de 

consiliul local pentru investiția la cimitir a fost transmisă Arhiepiscopiei. Dl. 

Primar răspunde că nu, sumele se vor deconta pe bază de factură. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și două abțineri: Dan-Iulian 

Mărgărit și Claudiu-George Petre, proiectul devenind H.C.L nr. 302. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea debranșării de la centrala termică 

de bloc a unor locuințe din blocurile construite prin A.N.L. 
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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 20 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind 

H.C.L nr. 303. 

14. 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 spațiu în suprafață de 22,04 m2, situat în Piața Select, str. 

Moldovei, nr. 1, 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 20 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind 

H.C.L nr. 304. 

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

de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 26 m2, situat în Piața 1 Mai, 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 20 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind 

H.C.L nr. 305. 

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

de 5 ani a unui teren în suprafață de 10,50 m2, situat în Piața 1 Mai, 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 20 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind 

H.C.L nr. 306. 

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

Tică și Dan-Iulian Mărgărit. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi 

„pentru” (unanimitate) Se supun la vot propunerile. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” și o abținere Loredana Ștefan. 

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

17.08.2022 al Comisiei de analiză a solicitărilor referitoare la repartizarea 

locuinţelor din fondul locativ de stat şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea 

de locuinţă  

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” (unanimitate), proiectul devenind 

H.C.L nr. 307.  
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 

17.08.2022 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor 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. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind 

H.C.L nr. 308.  

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

17.08.2022 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. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind 

H.C.L nr. 309.  

18. 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. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind 

H.C.L nr. 310. 

Se propune ca președinte pentru ședințele consiliului local din luna septembrie 

să fie dl. Alexandru Bugyi. Se supune la vot propunerea. Se aprobă cu 19 de voturi 

„pentru” și o abținere: Cătălin Rădulescu. 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

                         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL GENERAL  

                                                                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,      

       Andrei-Eduard Tudora                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

  

                             Întocmit, 

                                cons. Diana Ion 


