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PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 21.01.2020 

 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri în funcţie, 

absenți fiind: Ion Neli, Negoescu Mariana-Georgeta și Bugyi Alexandru, 

dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului 

Târgovişte, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura 

lucrările în conformitate cu prevederile Codului Administrativ adoptat 

prin OUG nr. 57/2019. 

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal 

Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. 

Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 137 din data de 17.01.2020. 

La această şedinţă participă directori ai societăţilor din subordinea 

Consiliului Local, directori şi şefi de servicii din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locală. 

Ședinţa de astăzi este condusă de dna. consilier Ana-Maria 

Gheorghe, aleasă președinte pentru ședințele consiliului local din luna 

ianuarie 2020. 

Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi. Se aprobă cu 17 

voturi „pentru” și o abținere Cucui Ion. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

19.12.2019. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 442/28.11.2019 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului 

„Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de 

vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, 

modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele 

deservite de transport public în Municipiul Târgovişte” în 

conformitate cu ultima formă a bugetului  rezultat în urma etapei de 

evaluare și selecție Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane 

durabile, Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în 

special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane 

multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru 

atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în 

municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional 

Regional (POR) 2014-2020 
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Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei 

Managementul Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

Dl. cons. Bercu Adrian solicită mai multe detalii despre scăderea 

părții nerambursabile și creșterea contribuției proprii. 

Dl. Ciobanu răspunde că au rămas neschimbate, față de hotărârea 

inițială, valoarea totală a cererii de finanțare, valoarea totală eligibilă și 

valoarea totală neeligibilă, iar în urma finalizării evaluarii s-au modificat 

contribuția proprie a solicitantului la achitarea cheltuielilelor neeligibile și 

contribuția proprie din valoarea eligibilă a proiectului,  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 1. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 23/30.01.2017 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 13” 

Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei 

Managementul Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 2. 

În sala de şedinţe sunt prezenți 17 consilieri, dl. cons. Ghinescu 

Adrian părăsind lucrările cu acordul președintelui de ședință. 

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

referitoare la 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” 

Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei 

Managementul Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

“pentru” și o abținere: Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 3. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 24/30.01.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare şi echipare Creşa nr. 14”, Târgoviște, jud. Dâmbovița 

Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei 

Managementul Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 4. 
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5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 268/28.07.2017 

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. 14” Târgoviște, jud. Dâmbovița 

Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei 

Managementul Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 5. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 25/30.01.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare şi echipare Creşa nr. 16” 

 Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

“pentru” și o abținere: Moțoc Honorius, proiectul devenind HCL nr. 6. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 269/28.07.2017 

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. 16” 

Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 7. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

“Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 13, 

din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa” 

 Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 8. 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie: 

“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, 

modernizarea și echiparea Gradiniței cu program prelungit nr. 13, 

din Târgoviște, Județ Dâmbovița” 
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Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 9. 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor 

publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu 

program prelungit Nr. 15” 

Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 10. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie 

“Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor 

publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița – Grădinița cu 

program prelungit nr. 15”  

 Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 11. 

 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL GENERAL 

                                                              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

       prof. Ana-Maria Gheorghe                  jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 

         Redactat, 

                                                                                    cons. DAPL Diana Ion 


