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PROCES VERBAL 

încheiat în urma ședinței ordinare  

a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 28.10.2021 

 

 

Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost 

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

Dispoziția nr. 2075 din data de 22.10.2021. 

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. cons. Economu Adrian, participă la ședință prin intermediul mijloacelor 

electronice (aplicația WhatsApp). 

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

21 consilieri din totalul de 21 de consilieri locali în funcție. 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 dna. cons. Ana-Maria Gheorghe, aleasă 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna octombrie 2021. 

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

precizarea că, la cererea inițiatorului, se retrage punctul 2 al ordinii de zi „Proiect 

de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal 

Târgoviște, în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de pe raza municipiului Târgovişte” ca urmare a modificării 

calendarului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar. Se supune la vot ordinea 

de zi cu această modificare. Se aprobă cu 21 de voturi „pentru”. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local 

Municipal Târgoviște din data de 30.09.2021. Se aprobă cu 21 de voturi „pentru”. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Municipal Târgoviște din data de 11.10.2021. Se aprobă cu 21 de voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind funcționarea a șase formațiuni de studiu                            

din cadrul Școlii Gimnaziale „Coresi” Târgoviște în incinta Liceului „Nicolae 

Ciorănescu” Târgoviște, în anul școlar 2021-2022 

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. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 302. 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Municipal Târgoviște, în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de pe raza municipiului Târgovişte 

RETRAS 

3. 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 comisiilor de specialitate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 303. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

Municipiului Târgoviște la data de 30 septembrie 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. 304. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul 

Târgoviște și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște pentru 

depunerea proiectului „ȘI NOI VREM LA ȘCOALĂ!” în cadrul programului 

„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiei 2014-2021, schema de granturi mici 

„INTERVENȚII PRIORITARE PENTRU COMUNITĂȚILE ROME” 

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. 305. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 49/26.02.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare 

termică bloc de locuințe 31, sc. A, str. Radu Popescu, 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. 306. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 65/26.02.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare 

termică bloc de locuințe 28, sc. A, str. Mihai Popescu, 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. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 307. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 80/26.02.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare 

termică bloc de locuințe 24, sc. B, str. I.C. Brătianu, 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. 308. 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 87/26.02.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare 

termică bloc de locuințe 49, sc. A, str. Căpitan Stănică Ilie, 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 20 de voturi „pentru” și o 

abținere Cosmin Bozieru, proiectul devenind HCL nr. 309. 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 124/26.03.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare 

termică bloc de locuinţe H3, sc. C, Bdul. Mircea cel Bătrân, 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 20 de voturi „pentru” și o 

abținere Cosmin Bozieru, proiectul devenind HCL nr. 310. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 125/26.03.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare 

termică bloc de locuinţe H3, sc. D, Bdul. Mircea cel Bătrân, 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. 311. 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 126/26.03.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare 

termică bloc de locuinţe H4, Bdul. Mircea cel Bătrân, 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. 312. 

13.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 129/26.03.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare 

termică bloc de locuinţe H6, sc. H, Bdul. Mircea cel Bătrân, Târgoviște” 
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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. 313. 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 132/26.03.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare 

termică bloc de locuinţe H8, Bdul. Mircea cel Bătrân, 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. 314. 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 137/26.03.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare 

termică bloc de locuinţe C1, Bdul. Libertății, 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. 315. 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 143/26.03.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare 

termică bloc de locuinţe C10, str. Revoluției, 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. 316. 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/26.03.2009 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare 

termică bloc de locuinţe C14, str. Revoluției, 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. 317. 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 322/29.07.2019 privind 

aprobarea cererii de finantare și a cheltuielilor aferente proiectului 

„Reconversia şi refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului 

Turistic de Nataţie Târgovişte prin crearea de facilități pentru recreere Etapa 

I”  

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. 318. 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiții „Iluminat Public – Programul privind 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” finantat 

prin Administrația Fondului pentru Mediu 

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. 319. 

20. Proiecte de hotărâri privind aprobarea organizării licitațiilor în vederea 

închirierii unor bunuri imobile 

1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului în 

suprafaţă de 23 m2 situat în Municipiul Târgovişte, Piața Vlad Țepeș 

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. 320. 

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

de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 23 m2 situat în strada Maior Brezișeanu 

Eugen, cvartal 79, parcela 27, 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. 321. 

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

de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 m2 situat în strada Laminorului, 

cvartal 256, parcela 18, 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. 322. 

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

de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 32 m2 situat în strada Profesor Radu 

Gioglovan, cvartal 21/94, parcela 92, 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. 323. 

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

de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 53 m2 situat în strada 9 Mai, Municipiul 

Târgoviște 
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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. 324 

Se propune ca din comisia de licitație să facă parte următorii consilieri: 

Alexandru Bugyi, Andrei-Eduard Tudora, Dan Alexandru Tică. Se propune votul 

deschis. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. Se supun votului propunerile. Se aprobă 

cu 21 voturi „pentru”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 

20.10.2021 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 în cadrul comisiilor de specialitate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 325. 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 379/2009 privind 

aprobarea Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, 

întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului 

Târgoviște și inventarul parcărilor existente 

 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. 326. 

Se propune ca președinte pentru ședințele lunii noiembrie să fie dl. viceprimar 

Cătălin Rădulescu. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 21 de voturi „pentru”. 

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

și un vot împotrivă: Cosmin Bozieru. 

  Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL GENERAL 

               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

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

 

 

 

         Redactat, 

             cons. Diana Ion 

 
 


