
PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare  

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 31.03.2021 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

prin Dispoziţia nr. 852 din data de 25.03.2021. 

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

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și HG nr. 

293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 14 martie 2021, 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. 

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

locali, constatându-se că sunt prezenţi 20 consilieri locali în funcție, absent 

fiind dl. Bercu Adrian Gheorghe. 

 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 martie 2021. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un Proiect de hotărâre privind 

completarea Actului Constitutiv al Societății Servicii Publice Municipale 

Târgovişte S.R.L. Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea 

susmenționată. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 25.02.2021. 

Se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier municipal al domnului Bercu Adrian-Gheorghe 

  Dl. Cristea, Secretarul General al Municipiului Târgovişte, prezintă 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 94. 

  După adoptarea acestui punct sunt 20 de consilieri în funcție. 



2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Sala de Educație Fizică și 

Sport „GABRIEL GHEORGHE IONESCU” bunului imobil situat în 

Municipiul Târgovişte, Bdul. Regele Carol I nr. 70, Judeţul Dâmboviţa 

  Dl. Cristea, Secretarul General al Municipiului Târgovişte, prezintă 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 95. 

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor 

Societății Municipal Construct S.A. 

  Dl. Cristea, Secretarul General al Municipiului Târgovişte, prezintă 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 96. 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului 

Târgoviște prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște în Consiliul de 

Administrație la Societatea ECO-SAL 2005 S.A. 

Dl. Cristea, Secretarul General al Municipiului Târgovişte, prezintă 

materialul și procedura de vot: se taie cu o linie persoana care nu va face parte 

din Consiliul de Administrație al Societății ECO-SAL 2005 S.A., pe buletinul 

de vot urmând să rămână maxim 7 persoane. Au fost redactate buletinele de 

vot, care conțin cele 13 candidaturi. Se trece la votul secret. În urma numărării 

voturilor a reieșit următoarea situație: Baroian Georgiana: 0 voturi „pentru”, 

20 voturi împotrivă, Costache Lucia: 2 voturi „pentru”, 18 voturi împotrivă, 

Dumitrescu Zenovie Dan: 18 voturi „pentru”, 2 voturi împotrivă, Gherghescu 

Constantin: 1 vot „pentru”, 19 voturi împotrivă, Ionită Gheorghe-Marian: 17 

voturi „pentru”, 3 voturi împotrivă, Ionita Marius Cătălin: 18 voturi „pentru”, 

2 voturi împotrivă, Lica Mircea Mihai Ionuț: 19 voturi „pentru”, 1 vot 

împotrivă, Oană Liviana Marina: 20 voturi „pentru”, 0 voturi împotrivă, 

Oncescu Nicoleta: 4 voturi „pentru”, 16 voturi împotrivă, Oprea Alexandru: 

0 voturi „pentru”, 20 voturi împotrivă, Oprea Ionuț: 18 voturi „pentru”, 2 

voturi împotrivă, Sandu Danut: 1 vot „pentru”, 19 voturi împotrivă, Stanciu 

Cosminel-Nicușor: 18 voturi „pentru”, 2 voturi împotrivă. 

Componența Consiliului de Administrație al Societății ECO-SAL 2005 S.A. 

este următoarea: Dumitrescu Zenovie Dan, Ionită Gheorghe-Marian, Ionita 

Marius Cătălin, Lica Mircea Mihai Ionuț, Oană Liviana Marina, Oprea Ionuț și 

Stanciu Cosminel-Nicușor.  

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

proiectul devenind HCL nr. 97. 

5. Proiect de hotărâre privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la 

nivelul Primăriei Municipiului Târgoviște și a instituțiilor publice de interes 

local aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște 



  Dl. Calomfirescu, în calitate de inițiator, prezintă proiectul de hotărâre. Dl. 

Secretar precizează că inițiativa grupului USR PLUS a fost analizată de 

Aparatul de Specialitate, al cărui punct de vedere a fost atașat materialului 

trimis consilierilor locali. De asemenea, menționează că este o zonă de 

suprareglementare, în sensul că toate solicitările din acest proiect se regăsesc 

fie în Legea 52/2003 privind transparența decizională, fie în Legea 98/2016 

privind achizițiile publice, iar ultimele 2 articole ale regulamentului sunt 

reglementate de Statutul funcționarului public – art. 262 din Codul 

Administrativ. Dl. Cotinescu propune un amendament la proiectul de hotărâre: 

la sfârșitul fiecărei luni să fie publicată pe site-ul instituției situația plăților și a 

datoriilor din luna respectivă. Se supune la vot amendamentul. Se respinge cu 

8 voturi „pentru”, 4 voturi împotrivă: Ion Cucui, Sălișteanu Ioan-Corneliu, 

Bugyi Alexandru și Răducanu Tudorică și 8 abțineri: Boboacă-Mihăescu 

Doina, Cozma Constantin, Erich Agnes Terezia, Gheorghe Ana-Maria, Ilie 

Monica Cezarina, Istrate Gabriela, Rădulescu Cătălin și Tudora Andrei-

Eduard. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 8 voturi 

„pentru”și 12 abțineri: Boboacă-Mihăescu Doina, Bugyi Alexandru, Cozma 

Constantin, Cucui Ion, Erich Agnes Terezia, Gheorghe Ana-Maria, Ilie Monica 

Cezarina, Istrate Gabriela, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Sălișteanu 

Ioan-Corneliu și Tudora Andrei-Eduard. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de 

proiectare privind obiectivul de investiții ,,Amenajarea lacului aferent terenului 

din vecinătatea Complexului Turistic de Natație” 

  Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul Proiectelor, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 98. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei de iluminat public 

pe Bulevardul Eroilor din Municipiul Târgoviște” 

  Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul Proiectelor, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 99. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 5/12.01.2018 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în 

Municipiul Târgovişte 

  Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul Proiectelor, 

prezintă materialul. Dl Bozieru dorește să știe dacă în contract este stipulată ca 

și obligația Municipiului Târgoviște să construiască și vestiare. Dl. Stănescu 

afirmă că nu există o astfel de obligație. Dl. Primar precizează că există vestiare 



în cadrul Complexului Turistic de Natație, la o distanță de aproximativ 30 m de 

terenul de fotbal. 

  Dl. Șăulean dorește să știe de ce Primăria a plătit cei 1100 m de gazon în 

condițiile în care gazonul a fost asigurat de către F.R.F. Dl. Stănescu 

menționează că Federația Română de Fotbal a asigurat doar gazonul pentru 

suprafața de joc - 7140 m2, nu și pentru suprafața de lângă tușă. 

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

vot împotrivă – Șăulean David, proiectul devenind HCL nr. 100. 

9. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

9.1  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință P+1, cu garaj inclus și împrejmuire teren”, str. prof. Cornel 

Popa, nr. 57, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Petre Ion-

Cosmin și Petre Liliana-Fifi 

 Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune 

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

HCL nr. 101. 

9.2  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere 

locuință C1, pe orizontală și verticală P+1”, str. Matei Basarab, nr. 37A, 

Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Gheorghiu Florin și 

Gheorghiu Angelica-Anișoara 

  Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune 

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

HCL nr. 102. 

9.3  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință P+M”, str. Valul Cetății, nr. 33, Municipiul Târgoviște, 

Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Constantin Daniela 

  Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune 

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

HCL nr. 103. 

9.4  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Desființare construcție existentă C1-parter, extindere construcție C2- S+P+1 

existentă și organizare șantier”, str. Col Stan Zătreanu, nr. 29, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Stroică Daniel  

  Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune 

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

HCL nr. 104. 

9.5  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare 

pentru construire locuințe S+P+2”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Barbu Dumitru și Barbu Maria 



  Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune 

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

HCL nr. 105. 

9.6  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Desființare construcție C1 și construire hală depozitare cu sediu administrativ 

P+1”, str. Cooperației, nr. 8, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, 

beneficiar societatea FLEGO COM S.R.L.  

  Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune 

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

HCL nr. 106. 

9.7  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Schimbare destinație din locuință în sediu firmă și construire clădire parter cu 

funcțiunea de sală de ședințe”, str. Preot Toma Georgescu, nr. 7A, Municipiul 

Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar societatea PRO STRATEGY 

CONSTRUCTION S.R.L. 

   Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune 

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

HCL nr. 107. 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L. către 

actualii chiriași 

 Dl. Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public 

și Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 

cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 108. 

11.  Proiecte de hotărâri privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri 

immobile 

11.1 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 12.78 m2, situat în Piața Bărăției – str. 

Calea Domnească nr 172 A - Municipiul Târgovişte 

 Dl. Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public 

și Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 

cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 109. 

11.2 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 9 m2, situat în Bulevardul Unirii nr 28, în 

incinta Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur - Municipiul Târgovişte 

 Dl. Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public 

și Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 

cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 110. 

12.  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a 44,61 mc. masă 

lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul imobilului situat în strada 



Calea Ialomiței nr. 9 - 15, Municipiul Târgoviște, aferent obiectivului de 

investiție ”Construire bază sportivă TIP I” 

 Dl. Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public 

și Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 

cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 111. 

13.  Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 64/31.03.2016 privind 

stabilirea modalităţii de executare a lucrărilor de reparaţii pe domeniul public 

şi privat al municipiului Târgovişte 

 Dl. Oprescu, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public 

și Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 

cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 112. 

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Târgoviște 

Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 113. 

15.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea unor 

bunuri aflate în concesiunea societății Compania de Apă Târgoviște-

Dâmbovița S.A. 

Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 114. 

16.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 

Târgovişte în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa a unui teren în suprafață 

de 489 m2, situat în Municipiul Târgovişte, strada Tudor Vladimirescu 

    Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 115. 

17.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit în 

favoarea Bisericii Creștine după Evanghelie - Uniunea Bisericilor Creștine 

după Evanghelie din România, asupra unui teren în suprafață de 1310 m2 situat 

în strada Constructorilor nr. 10 

Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 116. 

18.  Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de lucru pentru identificarea 

așezărilor informale situate pe raza municipiului Târgoviște  



Dl. Nicolae, Șef Serviciu Cadastru, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL 

nr. 117. 

19.  Proiect de hotărâre privind actualizarea prețului de înstrăinare pentru terenurile 

situate în zona Sagricom a municipiului Târgoviște și vânzarea directă a unui 

lot de teren, atribuit în condițiile Legii nr. 15/2003 

   Dl. Nicolae, Șef Serviciu Cadastru, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL 

nr. 118. 

Suplimentare Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv al 

Societății Servicii Publice Municipale Târgovişte S.R.L. 

   Dl. Pătrașcu, directorul Societății Servicii Publice Municipale S.R.L., 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 119. 

  Se fac propuneri pentru comisia de evaluare de la punctul 11: Tică Dan 

Alexandru, Bugyi Alexandru și Tudora Andrei-Eduard. Se propune votul 

deschis. Se aprobă cu 20 de voturi „pentru”. Se supune la vot componența 

comisiei. Se aprobă cu 20 de voturi „pentru”. 

Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna 

aprilie să fie dl. Rădulescu Cătălin. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”. Se supune votului propunerea. Se aprobă cu 19 de voturi 

„pentru” și un vot împotrivă – Bozieru Cosmin. 

 

       Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL  

                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                        

            prof. Ilie Monica Cezarina                       jr. Chiru-Cătălin Cristea 
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