PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 30.09.2020
Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost
convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan,
prin Dispoziţia nr. 2094 din data de 24.09.2020.
Lucrările Comisiilor de specialitate și cele ale Consiliului Local al
Municipiului Târgoviște au fost organizate și s-au desfășurat prin utilizarea
mijloacelor electronice de comunicare, respectiv prin intermediul unei
platforme on-line de videoconferință.
La lucrările Comisiilor de specialitate desfășurate în data de 29 septembrie
2020 au fost prezenți 20 consilierii locali în funcție, absentă fiind dna. Ilie
Monica, iar votul pentru fiecare punct a fost deschis. Dnii. Moțoc Honorius
și Păunescu Andrei și-au exprimat votul prin intermediul adreselor de email. Toate punctele de pe ordinea de zi au primit aviz favorabil, rezultatele
fiind consemnate în procesele verbale ale fiecărei comisii de specialitate.
La lucrările ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgoviște,
desfășurate în data de 30.09.2020 participă directori ai societăţilor din
subordinea Consiliului Local, directori şi şefi de servicii din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului.
La începutul ședinței s-a făcut prezența nominală a consilierilor locali,
constatându-se că sunt prezenţi 21 consilieri locali. Dl. Moțoc Honorius,
prin intermediul adresei de e-mail, și-a exprimat votul favorabil pentru
toate punctele de pe ordinea de zi.
D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, 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 septembrie 2020.
Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și H.G.
nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 16 august 2020, 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.
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Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data
09.09.2020. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 172/30.07.2020
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 2020-2021
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 208.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 79/31.03.2020
privind
aprobarea
documentației
tehnico-economice
faza
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
“MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA REŢELEI STRADALE
DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA: STR.
MAIOR EUGEN BREZIŞEANU, STR. CALEA CÂMPULUNG, STR.
ANA IPĂTESCU, STR. LOCOTENENT PÂRVAN POPESCU, STR.
MIHAI EMINESCU, STR. BĂRĂŢIEI, STR. ILFOVULUI, STR.
COSTACHE OLĂREANU ŞI STR. PORUMBEILOR”
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 209.
3. Proiect de hotărâre privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale
”Matei Basarab” din Târgoviște în vederea realizării obiectivului:
„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN
EXTINDEREA,
REABILITAREA,
MODERNIZAREA
ŞI
ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MATEI BASARAB DIN
TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA”
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 210.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 205/29.06.2018
privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor
tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției
propuse a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA
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INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA,
REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ȘCOLII
GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE,
JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 211.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a
cheltuielilor
aferente
proiectului
„ÎMBUNĂTĂŢIREA
INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA,
REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII
GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE,
JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883, în conformitate cu ultima formă
a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 212.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 5/12.01.2018
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon
sintetic pentru antrenament” în Municipiul 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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 213.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 214.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului
reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a
Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.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 în cadrul comisiilor de
specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”,
dl. cons. Andrei Păunescu nu participă la dezbateri și vot, proiectul
devenind HCL nr. 215.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice
9.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Construire spațiu comercial parter”, str. Lt. Stancu Ion, nr. 1,
Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Niculae
Georgiana
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 20 voturi “pentru”,
dl. cons. Dumitru Barbu nu participă la dezbateri și vot, proiectul devenind
HCL nr. 216.
9.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Construire spălătorie auto”, str. Calea Câmpulung nr. 184,
Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Ghinea Cristian
și Ghinea Elena Alina
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 217.
9.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Construire spălătorie auto”, Bdul. Eroilor, nr. 20B, Municipiul
Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Societatea CICAVIEN
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 218.
9.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu „Modificare aliniere garaj spre drumul de acces”,str. Calea
Câmpulung nr. 178J1, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa,
beneficiari Ichim Stoica Nicolae și Ichim Cristina-Mariana
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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 comisiilor de
specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 219.
9.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu „Extinderea și dotarea ambulatoriului de specialitate din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște”, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 48, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa,
beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 220.
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 în cadrul comisiilor de
specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 221.
11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al
Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de
investiții „REALIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE
CANALIZARE PE STRĂZILE BRAȘOVULUI, VALUL CETĂȚII,
LOCOTENENT VIOREL MĂRCEANU, SOARELUI ȘI NICOLAE
BĂLCESCU 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 comisiilor de
specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 222.
12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al
Municipiului Târgoviște a bunului imobil - împrejmuire, situat în
strada Moldovei nr. 5
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 223.

5

13. 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 în cadrul comisiilor de
specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 224.
14. 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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 225.
Se ia act de Decizia nr. 27/2020 Curții de Conturi a României Camera de Conturi Dâmbovița și Raportul de audit financiar nr.
2506/12.08.2020 (transmise prin e-mail fiecărui consilier local).
Cu acestea, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. Ion Cucui

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

Redactat,
cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu
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