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                    PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare cu convocare de îndată 

                   a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                            din data de 4.11.2022 

 

  Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 3599 din data de 3.11.2022. 

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

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

locali în funcție, absenți fiind: Cucui Ion, Bugyi Alexandru, Economu Dorin-Adrian 

și Tudora Andrei-Eduard.  

  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 dna. Monica-Cezarina Ilie, aleasă președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna noiembrie 2022. 

  Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.10.2022. Se 

aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere: Mărgărit Dan-Iulian. 

   Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

  Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Târgoviște la 

Programul de realizare a pistelor pentru biciclete, depunerea proiectului și 

aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Realizarea de piste 

pentru biciclete în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” finanțat de 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru 

Mediu 

 Dl. Ciprian Stănescu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, prezintă 

materialul. 

 Dl. Primar susține că particularitatea acestui proiect de realizare a pistelor pentru 

biciclete, pe un traseu cu o lungime de aproximativ 14 km, este că se dorește crearea 

unei legături între zona dinspre Class Park și Parcul Chindia, acesta fiind și motivul 

pentru care se va construi o pasarelă peste râul Ialomița, pasarelă ce va fi utilizată 

pentru piste de biciclete și pentru pietoni. Va exista o infrastructură aferentă, pentru 

că dincolo de pistele propriu zise va fi și mobilier specific acestora și tot ceea ce este 

necesar pentru ca aceste piste să poată fi utilizate fără obstacole. 

 Mai este un proiect legat de acest subiect pe Șanțul și Valul Cetății care va avea 

deasemenea un traseu de piste de biciclete pe toată lungimea Șanțului, inclusiv cu 

realizarea de pasarele de trecere peste străzile care nu pot fi traversate în alt mod, 

fără a aduce perturbări grave circulației sau fără a pune în pericol bicicliștii. Sunt trei 

proiecte importante ce urmează a fi realizate cu fonduri nerambursabile, proiectul de 

astăzi va fi finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu și mai sunt două 
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proiecte ce urmează a fi finanțate prin Programul Operațional Regional, dorindu-se 

astfel să se schimbe infrastructura pistelor de biciclete din municipiul Târgoviște în 

cadrul unor proiecte care se dorește a nu ridica foarte multe dificultăți, pentru că 

pentru realizarea acestor proiecte fie se îngustează calea de rulare, fie se lărgește 

acolo unde acest lucru se poate și să se facă suplimentar piste de biciclete; spre 

exemplu banda dedicată transportului poate fi folosită pentru transport alternativ, vor 

fi zone în care vor fi create de la zero pistele și zone în care vor trebui găsite soluții 

pe actuala infrastructură, astfel încât să poată fi oferită posibilitatea de a se merge cu 

bicicleta în municipiul Târgoviște. Totodată se dorește să fie asigurată conectivitatea, 

aceste piste să nu fie întrerupte, să ofere condiții bune de mers cu bicicleta și să se 

unească astfel puncte principale din municipiu, acestea fiind și cerințe ale ghidului 

de finanțare. În cadrul celuilalt proiect vor intra și Aleea Mânăstirii și Aleea Sinaia, 

fiind cereri și din zonele respective. 

 Dl. cons. Mărgărit Dan-Iulian susține că este foarte importantă 

interconectivitatea și sunt probleme legate de acesta și întreabă dacă pe vechiul 

proiect se poate remedia ceva în acest sens și să se elimine obstacolele existente. Dl. 

consilier dorește să semnaleze lipsa parcărilor pentru biciclete, existând o astfel de 

parcare în apropierea primăriei; consideră că ar trebui să existe și la celelate instituții 

publice și că în cadrul acestui proiect ar trebui prevăzute și astfel de parcări. 

 Dl. Ciprian Stănescu răspunde că este prevăzut în proiect și mobilier specific 

pistelor de biciclete. 

 Dl. Primar răspunde că pe Bdul. Unirii, Bdul. I.C. Brătianu, Bdul. Tudor 

Vladimirescu și Calea Câmpulung sunt piste de biciclete și pe toate aceste străzi se 

va interveni pentru remedierea inconvenientelor. 

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

devenind H.C.L nr. 409. 

2. Proiect de hotărâre privind participarea Direcției de Administrare a 

Patrimoniului Public și Privat la „Programul de stimulare a înnoirii  Parcului 

auto naţional 2020 - 2024”  

Dl. Ciprian Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public 

și Privat prezintă materialul. 

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

devenind H.C.L nr. 410. 

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 


