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 PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 27.10.2016 

 

 

  Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri 

în funcţie, absent fiind dl. Ghinescu Adrian, dl. Barbu Dumitru fiind prezent ulterior 

începerii lucrărilor ședinței, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura 

lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

  Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată 

de Primarul Municipiului Târgovişte dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 

3337 din data de 21.10.2016. 

  La această şedinţă participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului 

Local, şefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locală. 

   Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Cosmin Petruț Bozieru. 

 Dl. primar propune suplimentarea ordinei de zi cu Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal 

Târgovişte și municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea 

implementării și finanțării proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de transport 

judeţean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 şi DJ101B pe traseul limită judeţ 

Prahova-Moreni-GuraOcniţei-Răzvad-Ulmi-Târgovişte-Comişani-Bucşani-Băleni-

Dobra-Finta–Bilciureşti-Cojasca-Corneşti-Butimanu-Niculeşti-limită judeţ Ilfov" și 

face mențiunea că proiectul de hotărâre a fost prezentat în cadrul comisiilor de 

specialitate ale consiliului local și că municipiul Târgoviște nu are nici o obligație 

patrimonială în cadrul acestui proiect. 

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

Municipal Târgoviște din data de 07.09.2016. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

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

Municipal Târgoviște din data de 21.09.2016. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

    Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal 

Târgoviște din data de 27.09.2016. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”. 

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea propusă de dl. primar. Se aprobă cu 

19 voturi “pentru”.  

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din 

ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul 

municipiului Târgovişte 

 Dna. Silvia Stanca, director al Direcției Administrație Publică Locală prezintă 

materialul.  

 Dl. primar face precizarea că la acest moment sunt acordate un număr de 889 de 

burse, al căror cuantum anual este de aproximativ un milion de lei.  

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 276 

2. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice vacante din 

cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat 
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 Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public şi 

Privat prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 

voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 277 

3. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Poliției 

Locale a Municipiului Târgoviste, ca urmare a promovării 

 Dl. Gheorghe Dinu, directorul Poliției Locale prezintă materialul. Se supune votului 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 278 

4. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante din 

cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște 

      Dl. Gheorghe Dinu, directorul Poliției Locale prezintă materialul. Se supune 

votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL 

nr. 279 

  În sală sosește dl. Dumitru Barbu, fiind prezenți 20 de consilieri. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal 

Târgoviște 

  Dl. Adrian Pătrașcu, vicepreședinte al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște 

prezintă materialul. 

 Dl. cons. Cătălin Rădulescu întreabă dacă se propune modificarea organigramei 

pentru că există cinci posturi vacante. 

 Dl. Adrian Pătrașcu răspunde că anumite posturi sunt pentru studii medii și se 

dorește transformarea pe studii superioare.  

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru și două 

abțineri: Barbu Dumitru și Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 280 

6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială, 

modificarea organigramei, a statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi 

funcţionare 

      Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială prezintă 

materialul. 

      Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 281 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică 

al Municipiului Târgovişte  

 Secretarul Municipiului prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 282 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între 

AFC Chindia Târgoviște, Liceul Tehnologic ”Spiru Haret”, Colegiul Național 

”Constantin Cantacuzino” și Municipiul Târgoviște  

 Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane prezintă materialul. 

 Dl. cons. Cătălin Rădulescu propune completarea proiectului de hotărâre cu încă 

două parți: Clubul Sportiv Municipal și Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu pentru 

ca sportivii clubului – copii, să se poate antrena în sala de sport a liceului. 

 Se supune votului amendamentul propus de dl. cons. Rădulescu. Se aprobă cu 17 

voturi ”pentru” și 3 abțineri: Bercu Adrian, Mocanu Livia și Moțoc Honorius. 

     Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus. Se aprobă cu 18 

voturi pentru, un vot împotrivă: Barbu Dumitru și o abținere: Mocanu Livia, proiectul 

devenind HCL nr. 283 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între 

AFC Chindia Târgoviște, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, Liceul 

Tehnologic ”Spiru Haret”, Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino”, Colegiul 

Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” și Municipiul Târgoviște  
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între 

Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște, 

prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, în vederea participării la Târgul de 

Turism al României, 2016 

 Secretarul Municipiului și dl. Liviu Stoica – administaror public, prezintă 

materialul. Dl. primar face precizarea că în ședința Consiliului Județean Dâmbovița s-a 

stabilit participarea acestuia cu suma de 35.000 lei, nu 50.000 lei așa cum era prevăzut 

în acordul de parteneriat. Cu această modificare se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 284 

10. Proiect de hotărâre privind premirea unor sportivi și a antrenorilor acestora ce 

au obținut rezultate deosebite la competițiile interne și internaționale 

     Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane prezintă materialul. Dl. cons. Silviu Tănase 

propune ca suma cu care să fie premiați sportivii să fie de 4500 lei. Directorul 

economic, dna. Daniela Popa susține că analiza care s-a făcut pentru aceste premieri a 

fost raportată la sumele disponibile. Se supune votului proiectul de hotărâre așa cum a 

fost propus de executiv. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 

285 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare nerambursabilă 

din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de tineret, sesiunea 

octombrie 2016 

   Dl. Ciprian Stănescu președintele Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor 

privind atribuirea unor contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al 

municipiului, alocate pentru activități nonprofit de tineret, prezintă materialul. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, un vot 

împotrivă: Barbu Dumitru și o abținere: Bugyi Alexandru, proiectul devenind HCL nr. 

286 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  la S.C. 

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. 

     Directorul Companiei de Apă, dl. Adrian Dumitru prezintă materialul. Se supune 

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

nr. 287 

13. Proiect de hotărâre privind privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor 

fiscale contribuabililor persoane fizice din Municipiul Târgovişte 

     Dl. Iulian Crintescu, șef Serviciu Impozite și Taxe Locale prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru și o abținere: Ion 

Neli, proiectul devenind HCL nr. 288 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea 

scutirii de la plata a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor 

locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de 

contribuabili ai  municipiului Târgovişte 

     Dl. Iulian Crintescu, șef Serviciu Impozite și Taxe Locale prezintă materialul, cu 

precizarea că s-a primit avizul Consiliului Concurenței. Se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 289 

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Târgovişte pe anul 2016 

 Dna. Daniela Popa, directorul economic prezintă materialul.  

 Dl. cons. Silviu Tănase reia amendamentul formulat pentru premierea sportivilor cu 

suma de 4500 lei. Dl. Secretar precizează că proiectul de hotărâre a fost deja votat în 

forma propusă de executiv; dl. primar susține nu există venit suplimentar pentru a 
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rectifica o cheltuială suplimentară; trebuia solicitată schimbarea ordinei de zi în sensul 

ca punctul privind rectificarea bugetară să fie înaintea proiectului privind premierea 

sportivilor. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 290 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în lista de investiții pe 

anul 2016 a obiectivului de investiții ”Reactualizarea Planului Urbanistic General 

și Regulamentului Local de Urbanism ale municipiului Târgoviște” 

Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului prezintă materialul.  

Dl. cons. Silviu Tănase întreabă care este timpul estimat pentru reactualizarea 

Planului Urbanistic General, având în vedere că vechiul Plan Urbanistic a expirat, în 

fiecare ședință a consiliului sunt supuse aprobării PUZ-uri, nefiind firesc ca cetățenii 

municipiului să fie nevoiți să facă aceste PUZ-uri care presupun timp și costuri 

suplimentare. Dna. arhitect susține că este de greu de estimat deoarece sunt mulți 

factori implicați, dar, în cazul în care lucrurile decurg foarte bine, un termen minim de 

realizare ar fi de doi ani. 

Dl. cons. Dumitru Barbu susține că în anul 2008, cu o ședință înainte de terminarea 

mandatului consiliului local, a fost supus aprobării, după mai multe dezbateri publice, 

un nou plan urbanistic, dar nu a fost aprobat. În anul 2015 a apărut o modificare la 

Legea 350/2001 care permitea autorității locale să prelungească o singură dată PUG-ul 

pentru o perioada de zece ani. Această actualizare a legislației s-a făcut tocmai pentru 

orașele și comunele din țară care aveau PUG-ul expirat și care puteau, în această 

perioadă, să rezolve această problemă. Dl. Barbu consideră că în cazul în care nu se va 

găsi o soluție, în doi ani se vor elabora numeroase PUZ-uri care vor destructura 

teritoriul municipiului; se va ajunge ca cel care va câștiga licitația și va realiza PUG-ul 

să inventarieze toate aceste aprobări de pe teritoriul municipiului și va fi afectată 

dezvoltarea urbanistică a municipiului; mai mult decât atât, aceste PUZ-uri se fac pe 

loturi individuale, iar definiția presupune un plan urbanistic de zonă, un PUZ 

rezolvând mai multe teritorii. 

Dl. cons. Silviu Tănase întreabă când a expirat acest PUG. Dna. Soare răspunde că 

el a fost aprobat prin hotărâre de consiliu local în anul 1998; conform legislației de la 

acel moment termenul maxim de valabilitate era de zece ani, cu minim un an înainte 

să expire trebuiau făcute demersurile pentru elaborarea unuia nou, deci din anul 2008 

PUG-ul este expirat. Dna. arhitect adaugă că între anii 2008 și 2013, s-a funcționat 

fără un PUG în valabilitate, în anul 2013, conform legislației care a permis, s-a 

prelungit acest termen până în decembrie 2015, ulterior, o dată cu apariția legilor 303 

și 302 s-a încercat modificarea termenului de valabilitate a planului urbanistic general. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 291 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire 

locuinţă P+1+M şi împrejmuire teren”, municipiul Târgovişte, str. Valul Cetăţii, 

nr. 53, beneficiar:  BÂŢU LAURENŢIU - ION 

Arhitectul Șef prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 292 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire 

locuinţă S+P+1, garaj, foişor şi împrejmuire teren”, municipiul Târgovişte, str. 

Stolnicul Cantacuzino, nr. 9 B, beneficiar: UDROIU IULIAN - NICOLAE şi 

UDROIU FLORINA 
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Arhitectul Șef prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 293 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren 

pentru construire locuinţe P - P+1”, municipiul Târgovişte, str. Nicolae Dobrin, 

nr. 30, beneficiar:  S.C. ACVILA PREST S.R.L. 

 Arhitectul Șef prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 294 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire 

sediu social şi împrejmuire teren”, municipiul Târgovişte, str. Valul Cetăţii, nr. 

25, beneficiar:  S.C. CONVEST GRUP S.R.L. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 295 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire 

locuinţe înşiruite P+M - 8 locuinţe”, municipiul Târgovişte, str. Crişan, nr. 27, 

beneficiar:  S.C. SUD FLEISCH S.R.L. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru și o abținere: 

Bercu Adrian, proiectul devenind HCL nr. 296 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Diversificarea 

activităţii S.C. VAL FEER PROD S.R.L. prin construcţie şi dotare hală de 

fabricare construcţii metalice şi părţi componente”, municipiul Târgovişte, str. 

Laminrului, nr. 33, beneficiar:  S.C. VAL FEER PROD S.R.L. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 297 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

cabinet stomatologic şi laborator de tehnică dentară”, municipiul Târgovişte, str. 

Rovine, nr. 4, beneficiar:  CONSTANTINESCU CĂTĂLIN - DRAGOŞ 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 298 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

locuinţă S+P+1”, municipiul Târgovişte, str. Ion Creangă, nr. 4, beneficiar:  

RADU IULIANA şi SANDU CRISTIAN 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru și o 

abținere: Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 299 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

locuinţă P+1”, municipiul Târgovişte, str. Crângului, nr. 71, beneficiar:  SAVA 

MIHAI 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 300 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire cabină cântar”, municipiul Târgovişte, str. Laminorului, nr. 16, 

beneficiar:  S.C. ASO CROMSTEEL S.A. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru și o abținere: 

Ion Neli, proiectul devenind HCL nr. 301 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire ansamblu de producție industrială: hală producție și depozitare 

parter, clădire birouri P+2, clădire birouri P+1şi împrejmuire teren”, municipiul 

Târgovişte, str. Laminorului, nr. 52, beneficiar:  S.C. ELIA COM S.R.L. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 302 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire staţie de betoane”, municipiul Târgovişte, str. Lămâiţei, nr. 12, 

beneficiar:  S.C. GROUP ABI CONSULT S.R.L. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 303 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire amfiteatru în aer liber şi spaţiu comercial studenţesc”, municipiul 

Târgovişte, Aleea Sinaia, nr. 13, beneficiar: UNIVERSITATEA „VALAHIA” 

TÂRGOVIŞTE 

 Dl. cons. Barbu anunță plenul consiliului local că nu participă la dezbaterea acestui 

punct pentru a nu se afla în conflict de interese, proiectul acestui PUZ fiind întocmit de 

firma la care dânsul este acționar. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 304. 

 Dl. cons. Dumitru Barbu solicită ca la prezentarea materialului să fie citite și 

societățile care întocmesc aceste PUZ-uri și se va observa ca de la începutul anului, la 

Primăria Municipiului Târgoviște, există o firmă care întocmește aceste PUZ-uri; opt 

din cele treisprezece PUZ-uri supuse aprobării sunt întocmite de aceeași societate; Dl. 

Barbu susține că salariații Direcției Urbanism, în special cei care sunt la Relații cu 

publicul îndreaptă persoanele care solicită diverse documentații, către această firmă, 

susținând că alte societăți au tarife mai mari sau nu întocmesc lucrări de calitate. Dl. 

Barbu susține că va transmite o listă cu toți arhitecții și urbaniștii abilitați să 

întocmească PUZ-uri și proiecte de construcții, recunoscuți de Registrul Urbaniștilor 

din România, listă care să fie afișată la sediul primăriei, pentru a fi înlăturat orice 

dubiu cu privire la modul de repartizare a acestor PUZ-uri. Dl. Barbu susține că nu 

vorbește doar în nume propriu, ci în numele arhitecților și urbaniștilor din județ și în 

special din municipiul Târgoviște. 

 Dl. Primar consideră că aceste lucruri ar trebui formulate într-o plângere penală, 

către organele competente. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea 

functiei de administrator public al Asociatiei „Reabilitarea colectării, 

transportului, depozitării prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița” 

 Secretarul Municipiului prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 305 

19. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială 

a bunului imobil situat în municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, bloc 44, parter 

 Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, 

proiectul devenind HCL nr. 306 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte  

 Dl. Pîrvan Ionel, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, 

proiectul devenind HCL nr. 307 

21. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preempțiune 

asupra imobilului Restaurant Parc Chindia, situat în Târgovişte, zona centrală, 

Parc Chindia  

 Secretarul Municipiului prezintă materialul. Dl. Moțoc susține, în numele Partidului 

Național Liberal, că nu se poate exercita dreptul de preempțiune la un preț atât de 

mare. Se supune la vot neexercitarea dreptului de preempțiune. Se aprobă cu 20 voturi 
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pentru, proiectul devenind HCL nr. 308 privind neexercitarea dreptului de 

preempțiune asupra imobilului Restaurant Parc Chindia, situat în Târgovişte, 

zona centrală, Parc Chindia  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2016 al Comisiei 

de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale 

 Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public şi 

Privat prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 309 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2016 al Comisiei 

de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L. 

 Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public şi 

Privat prezintă materialul. Dl. Secretar face precizarea că data la care se va modifica 

chiria este 01 noiembrie și nu 1 octombrie, așa cum a fost prevăzut în procesul verbal, 

neputându-se modifica retroactiv, existând un contract între părți; totodată prelungirea 

se va face pentru cei care au restanțe la plată, numai dacă încheie angajamente în 

condițiile și forma prevăzute de lege, simpla declarație pe proprie răspundere nefiind 

angajament de plată; acestea sunt cele două modificări prevăzute în proiectul de 

hotărâre, pentru a fi respectate condițiile de legalitate.  

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 310 

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului situat în Târgoviște, str. 

Laura Stoica, nr. 13, către dna. Cocoş Angela Cristina, conform Legii nr. 15/2003 

Dl. Tinel Nicolae, șef Serviciu Cadastru prezintă materialul. Se supune votului 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 311 

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii/concesionării unor bunuri imobile 

1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafaţă de 7,30 mp, situat în Municipiul 

Târgovişte, Parcul Mitropoliei 

Dna. Mihai Elena, reprezentant al Direcției de Salubritate prezintă materialele de la 

acest punct, de la subpunctul 1 până la subpunctul 20.  

Dl. cons. Cătălin Rădulescu nu este de acord cu numărul mare de spații existente în 

Parcul Mitropoliei și întreabă ce se va întâmpla cu aceste contracte în perioada în care 

Parcul Mitropoliei va intra într-un proces de reabilitare. 

Dl. cons. Silviu Tănase susține că s-a purtat o astfel de discuție și în cadrul comisiei 

de urbanism cu privire la aspectul acestor chioșcuri și singura variantă pentru un 

aspect arhitectural și urbanistic frumos în cele două parcuri, ar fi ca Primăria să facă 

un ansamblu de clădiri, un proiect stas, pe care să le închirieze comercianților; ar 

trebui să existe două–trei modele pentru toate chioșcurile existente pe teritoriul 

municipiului. 

Dna. cons. Ana-Maria Nicolae este de acord că ar trebui ca aceste chioșcuri să aibă 

un aspect unitar, dar totodată consideră că micii comercianți nu ar trebui să fie 

îngrădiți în activitatea pe care o desfășoară și propune ca respectivii comercianți să-și 

adapteze serviciile la tipul de comerț ambulant, pentru parcuri. 

Dl. cons. Dumitru Barbu susține că acest aspect a fost discutat în cadrul comisiei de 

urbanism,  în sensul că nu trebuie afectată activitatea micilor comercianți, dar trebuie 

îmbunătățit aspectul zonei, cu atât mai mult cu cât se află în zona unui ansamblu 

arhitectural de clasa A, Mitropolia Târgoviștei; dacă s-ar solicita comercianților 

autorizații de construire, acestea nu s-ar obține nici de la la comisia zonală și nici de la 

cea națională. 
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Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, două voturi 

împotrivă: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei și trei abțineri: Cucui Ion, Erich 

Agnes și Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 312 

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe 

o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafaţă de 3 mp, situat în Municipiul 

Târgovişte, Parcul Mitropoliei 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, două voturi  

împotrivă: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei și două abțineri: Erich Agnes și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 313 

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropoliei 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru, două voturi 

împotrivă: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei și patru abțineri: Erich Agnes, Ion 

Neli, Rădulescu Cătălin și Tănase Silviu, proiectul devenind HCL nr. 314 

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropoliei 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, două voturi 

împotrivă: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei și două abțineri: Erich Agnes și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 315 

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropoliei 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, două voturi 

împotrivă: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei și două abțineri: Erich Agnes și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 316 

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropoliei 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, două voturi 

împotrivă: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei și două abțineri: Erich Agnes și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 317 

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropoliei 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, un vot 

împotrivă: Neculaescu Laurențiu și trei abțineri: Erich Agnes, Păunescu Andrei și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 318 

8. Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropoliei 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, două 

împotrivă: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei și două abțineri: Erich Agnes și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 319 

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropoliei 
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Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, un vot 

împotrivă: Neculaescu Laurențiu și trei abțineri: Erich Agnes, Păunescu Andrei și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 320 

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropoliei 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru și cinci 

abțineri: Erich Agnes, Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei, Bozieru Cosmin și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 321 

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 3 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropoliei 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, două voturi 

împotrivă: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei și două abțineri: Erich Agnes și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 322 

12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru și cinci 

abțineri: Erich Agnes, Ilie Monica, Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 323 

13. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte,  Parcul Chindia 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, un vot 

împotrivă: Păunescu Andrei și patru abțineri: Erich Agnes, Ilie Monica, Neculaescu 

Laurențiu și Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 324 

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

Se aprobă cu 15 voturi pentru, două voturi împotrivă: Neculaescu Laurențiu, 

Păunescu Andrei și trei abțineri Erich Agnes, Ilie Monica și Rădulescu Cătălin, 

proiectul devenind HCL nr. 325 

Referitor la întrebarea dlui. Cătălin Rădulescu privind diferența de prețuri între cele 

două parcuri, dna. Mihai, reprezentantul Direcției de Salubritate susține că aceasta este 

genarată de tipul de activitate.  

15. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, două voturi 

împotrivă: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei și trei abțineri: Erich Agnes, Ilie 

Monica și Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 326 

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

Se supune votului proiectul de hotărâre.Se aprobă cu 15 voturi pentru și cinci 

abțineri: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei, Erich Agnes, Ilie Monica și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 327 
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17. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

   Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și patru 

abțineri: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei,  Erich Agnes și Rădulescu Cătălin, 

proiectul devenind HCL nr. 328 

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru și cinci 

abțineri: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei, Erich Agnes, Ilie Monica și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 329 

19. Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, două voturi 

împotrivă: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei și trei abțineri: Erich Agnes, Ilie 

Monica și Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 330 

20. Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru și cinci 

abțineri: Neculaescu Laurențiu, Păunescu Andrei, Erich Agnes, Ilie Monica și 

Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 331 

Se propune componența comisiei de licitație pentru subpunctele 1-25: Bercu 

Adrian-Gheorghe, Ilie Monica Cezarina și Nicolae Ana - Maria. Se propune votul 

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

componența comisiei de licitație. Se aprobă cu  20 de voturi ”pentru”. 

21. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 16 mp, situat în 

municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi 

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public şi 

Privat prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 332 

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafaţă de 695 mp, situat 

în municipiul Târgovişte, str. Laminorului, cvartal 258, parcela 24 

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public şi 

Privat prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 333 

23. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 134 

mp, situat în municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai 

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public şi 

Privat prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 334 

24. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 200 mp, situat 

în municipiul Târgovişte, str. Laminorului, nr. 3 
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Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public şi 

Privat prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 335 

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

concesionării pe o perioadă de 25 ani, a unui teren în suprafaţă de 1992 mp, 

situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, cvartal 258, parcela 24 

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public şi 

Privat prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 336 

Se propune componența comisiei de licitație pentru subpunctele 21-25: Moţoc 

Honorius, Păunescu Mihai – Andrei, Rădulescu Cătălin. Se propune votul deschis. Se 

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

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

Suplimentare ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, 

Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgovişte și municipiul 

Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și 

finanțării proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin 

modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 şi DJ101B pe traseul limită judeţ Prahova-

Moreni-Gura Ocniţei-Răzvad-Ulmi-Târgovişte-Comişani-Bucşani-Băleni-Dobra-

Finta–Bilciureşti-Cojasca-Corneşti-Butimanu-Niculeşti-limită judeţ Ilfov" 
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul 

devenind HCL nr. 337 

 Se propune ca președintele pentre ședințele consiliului local din luna noiembrie să 

fie dna. Carmen Holban. Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 19 voturi 

”pentru” și o abținere: Moțoc Honorius. 

 

  Cu aceasta, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

Cosmin-Petruț Bozieru                                              jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Red. D.I. 


