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PROCES VERBAL 

încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal 

Târgoviște din data de 30.09.2021 

 

 

Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost 

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

prin Dispoziția nr. 1867 din data de 24.09.2021. 

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

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și H.G. nr. 

932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, ședința de astăzi se desfășoară în conformitate cu prevederile 

H.C.L. nr. 152/30.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște. 

Dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului Târgoviște 

precizează că în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din Codul 

Administrativ sunt considerați prezenți la ședințele de consiliu și consilierii 

locali care participă prin mijloace electronice și aduce la cunoștința celor 

prezenți faptul că dl. Sălișteanu și dna. Istrate, din motive medicale, participă la 

ședința ordinară prin intermediul mijloacelor electronice (aplicația WhatsApp 

– apel multiplu). 

Se face prezența nominală a consilierilor locali, constatându-se că sunt 

prezenți 20 de consilieri din totalul de 21 de consilieri locali în funcție, absent 

fiind domnul Tudora Andrei-Eduard. În aceste condiții dl. jr. Chiru-Cătălin 

Cristea, Secretarul General al Municipiului Târgoviște, declară: Se constată că 

sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ca ședința să fie statutară conform 

legii, drept care ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în 

conformitate cu prevederile Codului Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 

57/2019. 

Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Bugyi Alexandru, ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna septembrie 2021. 

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

Se supune la vot procesul verbal din data de 27.09.2021. Se aprobă cu 20 

de voturi „pentru”. 
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1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților 

școlare din Municipiul Târgoviște 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Dl. Secretar propune ca membrii consiliilor de administrație să fie 

votați prin vot deschis. Se supune la vot propunerea dlui. Secretar. Se aprobă 

cu 20 voturi „pentru”. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 279. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 38/2020 pentru 

modificarea și completarea H.C.L. nr. 154/2013 privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din cliclurile 

ginnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul 

Municipiului Târgoviște 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 280. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență 

Socială Târgoviște 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 277. 

4. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Creșe Târgoviște, 

aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de 

organizare și funcționare 

 Dl. Șăulean precizează că nota de fundamentare a O.U.G. 100 din 2021 

începe cu un scurt istoric al creșelor, de la momentul în care au inceput să 

funcționeze în anul 2001 și modalitatea prin care acestea au fost preluate de la 

Ministerul Sănătății de către autoritățile locale. De asemenea, a constatat că se 

încearcă o trecere de la componenta de servicii medicale la un sistem de servicii 

integrate: educație, îngrijire, sănătate și protecția copilului. Metodologia de 

organizare și funcționare a creșelor din anul 2012 prevede în art. 16 raportul 

copil – grup, că media unei grupe trebuie să fie de 7 copii (nu mai puțin de 5 – 

nu mai mult de 9), cerință care nu se regăsește în materialele prezentate la mapă, 
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la acest moment existând 7 creșe cu un total de 54 de grupe. Având în vedere 

cele menționate anterior, dorește să știe dacă este respectat numărul mediu de 

copii în fiecare grupă și afirmă că din experiență și cunoștințele proprii acest 

număr nu este respectat.  

 Dna. Iordache, directorul executiv al Direcției de Asistență Socială,  

precizează că normele legale sunt respectate, una dintre ele, care ajută la 

stabilirea numărului de copii fiind cubajul de aer/copil. De asemenea, 

precizează că cifrele prezentate în materiale reprezintă capacitatea maximă a 

grupelor și că numărul copiilor prezenți este mai mic decât al celor înscriși.  

 Dl. Primar îi solicită dnei. Iordache să îi comunice media prezenței în creșă 

de luna trecută. Dna. Iordache menționează că pe data de 30 septembrie din 700 

de copii înscriși au fost prezenți 265.  

 Dl. Șăulean consideră că ar trebui modificat numărul maxim de copii admiși 

într-o grupă – 20 de copii.  

 Dna. Iordache menționează că Direcția de Sănătate Publică a fost în control 

la creșele din municipiul Târgoviște și nu a sesizat nereguli. 

 Dl. Șăulean afirmă că la Creșa nr. 8, pe prioada în care a avut copilul înscris 

în această creșă, nu s-a respectat numărul de copii prevăzut în legislație. Dl. 

Primar îi solicită doamnei Iordache să ceară numărul mediu de copii din Creșa 

8 în anul 2020. Dna. Iordache aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că 

în anul 2020 au fost înscriși 45 de copii în 8 grupe, ceea ce înseamnă maxim 6 

copii/grupă. 

 Dl. Primar precizează că motivul pentru care nu a fost de acord cu 

transmiterea creșelor către Ministerul Educației este acela de a respecta un 

standard pentru serviciile oferite copiilor, iar arondarea unei creșe către o 

grădiniță ar schimba datele problemei în detrimentul copiilor și îi asigură pe cei 

prezenți că vor fi respectate normele în vigoare, inclusiv cele referitoare la 

numărul de copii înscriși într-o grupă.  

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și un 

vot împotrivă – Șăulean David, proiectul devenind H.C.L. nr. 276. 

5. Proiect de hotarare privind aducerea la îndeplinire a H.C.L. nr. 

70/15.03.2012, H.C.L. nr. 171/25.06.2021, H.C.L. nr. 172/25.06.2021 și 

H.C.L. nr. 423/26.10.2018 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 281. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire 

a riscurilor 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 comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 282. 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală 

Extraordinară a Acționarilor la Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița 

S.A. 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 283. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre 

Municipiul Târgoviște și județul Dâmbovița, în vederea participării la 

Târgul de Turism al României, virtual, ediția de toamnă, organizat de 

ROMEXPO în perioada 11 – 14 noiembrie 2021 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 284. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul 

spectatorilor la film și a taxelor pentru utilizarea temporară a spațiilor din 

incinta Cinematografului Independența 

 Dl. Mărgărit precizează că în cadrul tabelului prezentat, la punctul 1 al 

rubricii „utilizare temporară” se precizează entitățile care pot folosi spațiul, dar 

la punctul 3 nu există această precizare. În aceste condiții propune ca punctul 3 

să fie completat cu sintagma „de către diverse entități publice/private”. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui. Mărgărit. Se aprobă 

cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 285. 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 370/27.09.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

„Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în 

Municipiul Târgoviște – Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, 

Pădurii și Crângului” 
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 Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” și o abținere – Mărgărit Dan-Iulian, proiectul devenind H.C.L. nr. 

286. 

11.  Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 98/31.03.2021 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiții „Amenajarea lacului aferent terenului din 

vecinătatea Complexului Turistic de Natație” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” și o abținere – Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 287. 

12.  Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 272/27.08.2021 

privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din 

Târgoviște în vederea realizării obiectivului: „Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și 

echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, județul 

Dâmbovița” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” și o abținere – Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 288. 

13. 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 comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 278. 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata chiriei 

pentru agenții economici, care își desfășoară activitatea în incinta 

unităților de învățământ, pe durata vacanțelor școlare sau pentru alte 

perioade în care se întrerupe activitatea școlară 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 289. 
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15. 1 Proiect de hotărâre privind probarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuințe colective (2 blocuri): CORP 1 = P+2, CORP 2 

=  D+P+2”, str. Col. Băltărețu Dumitru, nr. 12, Municipiul Târgoviște, 

Judeţul Dâmboviţa, beneficiar societatea 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 comisiei de 

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

„pentru” și 2 abțineri: Cotinescu Ilie Aurelian și Tică Dan Alexandru, proiectul 

devenind H.C.L. nr. 290. 

15.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință P+1+M”, str. Calea Domnească, nr. 364, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Ariciu Eduard Beniamin și 

Ariciu Alina Elena 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 291. 

15.3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Lotizare teren pentru construire locuințe și funcțiuni complementare”, 

Municipiul Târgoviște, Tarla 7, Parcela 7/299, Judeţul Dâmboviţa, 

beneficiari Mihai Toni-Ciprian, Mihai Ramona-Maria, Nedelcu Ionuț-

Mădălin, Pirneci Aurica și Pirneci Ion 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 292. 

15.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Desființare construcții C1, C2, C3 și construire locuință P+1 și 

împrejmuire teren”, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 78, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Petre Marian 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” și o abținere – Mărgărit Dan-Iulian, proiectul devenind H.C.L. nr. 

293. 

Dl. Secretar aduce la cunoștința consilierilor locali faptul că neparticiparea 

la vot este considerată abținere; dorința de a nu participa la dezbateri și vot 

pentru punctul respectiv trebuie menționate expres înainte începerea 

dezbaterilor. 
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16.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcţiune şi 

casarea mijlocului fix - Clădire magazie – situat în incinta Grădiniței cu 

program prelungit nr. 2, din strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 294. 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 164/27.05.2021 privind 

includerea în domeniului public al Municipiului Târgoviște a obiectivului 

de investiții „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru 

antrenament în Municipiul Târgoviște” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 295. 

18. 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 comisiei de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 290. 

19. Informare privind Decizia nr. 11/2021 a Camerei de Conturi 

Dâmbovița 

Dl. Cotinescu dorește câteva lămuriri asupra Deciziei Camerei de Conturi. 

Dl. Calomfirescu dorește să știe dacă s-au făcut contestații împotriva 

măsurilor din decizie. Dl. Primar precizează că măsurile au fost aduse la 

îndeplinire, cu excepția celei de la Clubul Sportiv Municipal Tîrgoviște pentru 

care a fost solicitată prelungirea termenului de aducere la îndeplinire. Dl. 

Calomfirescu precizează că decizia a ajuns la Primăria Târgoviște în luna iunie 

și că exista obligativitatea ca în termen de 10 zile să fie adusă la cunoștința 

Consiliului Local, iar acest termen nu s-a respectat. 

Dl. Secretar menționează că orice sancțiune a legii poate fi contravenție sau 

faptă de natură penală, dacă încălcările la care se face referire sunt consemnate 

în acte normative cu putere de lege, ordonanță sau hotărâre de Guvern. 

Prevederea privind comunicarea deciziilor Camerei de Conturi către consiliile 

locale în termen de 10 zile este o normă internă din Regulamentul Curții de 

Conturi, dar în Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de 
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Conturi această obligație nu există. În aceste condiții, atâta timp cât nu există 

prevedere legală, nu există nici încălcare. 

Se ia act. 

 Se propune ca președinte pentru ședințele lunii octombrie să fie dna. 

consilier Ana-Maria Gheorghe. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 de 

voturi „pentru”. Se supune la vot propunerea mai sus amintită. Se aprobă cu 20 

de voturi „pentru”. 

 

 

 Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL GENERAL 

             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

        ec. Alexandru Bugyi                            jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Întocmit, 

      Mariana-Luminița Ungureanu 


