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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Municipal Târgovişte 

în data de 28.06.2017 

 

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

consilieri în funcţie, dnii. Tănase Silviu Gabriel și Barbu Dumitru sosind în sală 

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. 1907 din data de 23.06.2017. 

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. 

Ședinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Cucui Ion ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna iunie. 

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

Municipal din data de 16.05.2017. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

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

Municipal din data de 30.05.2017. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

    Se propune suplimentarea ordinei de zi cu „Proiect de hotărâre privind 

modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Târgovişte”.  

     Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea susmenționată. Se aprobă cu 

19 voturi „pentru”. 

     În sală sosește dl. Tănase Silviu, fiind prezenți 20 de consilieri. 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Municipal Târgoviște ca observatori în comisiile de concurs pentru ocuparea 

funcţiilor de director şi director adjunct, vacante, din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de pe raza municipiului Târgovişte 

  Dl. Secretar face prezentarea materialului. 

 Se fac propunerile pentru reprezentanții consiliului local în comisiile de concurs: 

Erich Agnes-Terezia, Joița Ion, Ionete George-Florin, Patic Paul-Ciprian, 

Rădulescu Cătălin, Gherghescu Constantin, Moțoc Honorius, Bercu Adrian, 

Nicolae Ana-Maria.  

 Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi „pentru”. 

    Se supune votului componența comisiei. Se aprobă cu 20 de voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 220. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Târgovişte 

 Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, face 

prezentarea materialului. 

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

proiectul devenind HCL nr. 221. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulametului  de organizare şi 

funcţionare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Târgovişte    

    Dl. Secretar face prezentarea materialului. 
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 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 222. 

 În sală sosește dl. Barbu Dumitru fiind prezenți 21 de consilieri. 

4. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul 

Poliţiei Locale Târgovişte 

 Dl. Niță, reprezentantul Poliției Locale Târgoviște face prezentarea materialului. 

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

proiectul devenind HCL nr. 223. 

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

funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al 

Municipiului Târgovişte 

 Dna. Andreia Pușcașu, reprezentant al Serviciului Resurse Umane, face 

prezentarea materialului. 

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

proiectul devenind HCL nr. 224. 

6. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice de execuție 

din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște 

      Dna. Andreia Pușcașu, reprezentant al Serviciului Resurse Umane, face 

prezentarea materialului. 

      Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru” și o 

abținere: Ghinescu Adrian, proiectul devenind HCL nr. 225. 

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

cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat 

 Dl. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat face prezentarea materialului. 

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

proiectul devenind HCL nr. 226. 

8. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale de achiziționare 

de către Municipiul Târgoviște a unui teren, în vederea extinderii Cimitirului 

Central 

 Dna. Badea, reprezentant al Direcției de Salubritate și dl. Secretar fac 

prezentarea materialului. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru” și o 

abținere: Erich Agnes Terezia, proiectul devenind HCL nr. 227. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de lucru pentru 

acordarea tichetelor de călătorie pentru persoanele cu handicap 

grav/accentuat și pentru însoțitorii/asistenți personali ai acestora, 

revoluționari, refugiați, deportați, deținuți politici, văduvele de război și 

veteranii de război din Municipiul Târgoviște 

Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, face 

prezentarea materialului. 

Dl. Secretar face precizarea că aceste categorii de persoane beneficiază de 

gratuitate ca efect al legii, acum se dorește să se stabilească modalitatea de 

compensare cu transportatorul, față de celelalte hotărâri în care s-au stabilit și alte 

categorii de persoane beneficiare, aceste categorii sunt prevăzute de lege.  

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

proiectul devenind HCL nr. 228. 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiţie: „Cantina de Ajutor Social”  

Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, face 

prezentarea materialului. 



3 
 

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

proiectul devenind HCL nr. 229. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiţie: „Amenajare Centru pentru copii cu 

autism și sindrom Down” 

 Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, face 

prezentarea materialului. 

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

proiectul devenind HCL nr. 230. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiţie: „Înființarea și amenajarea unui 

Centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de 

Asistență Socială Târgoviște” 

  Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, face 

prezentarea materialului. 

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

proiectul devenind HCL nr. 231. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiţii: „Construire teren de fotbal cu gazon 

sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte 

    Dl. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcției Managementul Proiectelor face 

prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre.  

    Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 232. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 

Municipiul Târgoviște şi Federaţia Română de Fotbal, în vederea realizării 

obiectivului de investiţii: „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru 

antrenament”   

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

proiectul devenind HCL nr. 233. 

15.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuinţă P+M, garaj şi împrejmuire teren”, municipiul 

Târgovişte, str. Soarelui, nr. 29, beneficiar: Dumea Mihai 
  Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, face 

prezentarea materialului. 

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

proiectul devenind HCL nr. 234. 

15.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire clinică S+P+1”, municipiul Târgovişte, str. prof. Toma 

Georgescu, nr. 12, beneficiar: S.C. CENTRU MEDICAL PROLIFE S.R.L. 

  Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, face 

prezentarea materialului. 

    Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru” și o 

abținere: Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 235. 

15.3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire hale industriale şi împrejmuire teren”, municipiul Târgovişte, str. 

Laminorului, nr. 21 B, beneficiar: S.C. CLAUNIC AUTO S.R.L. 

  Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, face 

prezentarea materialului.  

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

proiectul devenind HCL nr. 236. 

15.4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire hală depozitare şi comercializare, anexe şi împrejmuire teren”, 
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municipiul Târgovişte, str. Laminorului, nr. 7 N, beneficiar: S.C. REGATA 

S.R.L. 

  Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, face 

prezentarea materialului.  

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

proiectul devenind HCL nr. 237. 

16.Proiect de hotărâre privind dezafectarea, reţelelor de termoficare urbană 

din municipiul Târgovişte  

     Dl. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat face prezentarea materialului. 

   Dna. cons. Mocanu propune ca titlul proiectului de hotărâre să fie: Proiect de 

hotărâre privind dezafectarea, casarea și valorificarea reţelelor de termoficare 

urbană din municipiul Târgovişte  

   Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul susmenționat. Se 

aprobă cu 18 voturi „pentru”, un vot împotrivă: Cucui Ion și două abțineri: Barbu 

Dumitru și Ilie Monica Cezarina, proiectul devenind HCL nr. 238. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din 

fondul locativ de stat, către actualul chiriaş 

     Dl. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat face prezentarea materialului. 

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

abținere: Mocanu Livia, dl. Păunescu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind 

HCL nr. 239. 

18. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat 

în domeniul public al Municipiului Târgovişte  

            Dl. Pîrvan Ionel, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului face 

prezentarea materialului. 

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

proiectul devenind HCL nr. 240. 

19.  Proiect de hotărâre privind transmiterea spre exploatare către S.C. 

Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. a unui teren proprietate 

publică a municipiului Târgoviste în suprafaţă de 1965 mp, situat în strada 

Constructorilor 

           Dl. Pîrvan Ionel, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului face 

prezentarea materialului. 

       Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și două 

abțineri: Gherghescu Constantin și Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL 

nr. 241. 

20.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al municipiului Târgovişte a unor bunuri imobile pentru scoaterea din 

funcţiune în vederea casării 

  Dl. Pîrvan Ionel, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului face     

prezentarea materialului. 

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

abținere: Gherghescu Constantin, dna. Mocanu Livia lipsește din sală, proiectul 

devenind HCL nr. 242. 

21. Proiect de hotărâre privind actualizarea, modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 

Târgovişte  

  Dl. Pîrvan Ionel, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului face     

prezentarea materialului. 
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   Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, dna. 

Mocanu Livia  lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 243. 

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

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 10,50 mp, situat 

în municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai  

   Dl. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat face prezentarea materialului. 

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

Mocanu Livia  lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 244. 

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

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 21,86 mp, 

situat în municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai  

  Dl. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat face prezentarea materialului. 

   Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi „pentru”, 5 voturi 

împotrivă: Ionete Florin, Joița Ion, Oprescu Ciprian, Păunescu Andrei, Rădulescu 

Cătălin, o abținere: Erich Agnes,  dna. Mocanu Livia  lipsește din sală, proiectul 

devenind HCL nr. 245. 

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

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 50,25 mp, situat 

în municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2  

  Dl. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat face prezentarea materialului. 

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

proiectul devenind HCL nr. 246. 

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

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 11 mp, situat în 

Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, zona bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17  

  Dl. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat face prezentarea materialului. 

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

proiectul devenind HCL nr. 247. 

22.5. 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, Bdul. Unirii, zona bl. 71, cvartal 104, parcela 73  

   Dl. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public 

și Privat face prezentarea materialului. 

  Dl. Primar susține că sunt multe reclamații în acea zonă că se depozitează marfa 

pe trotuar, se împiedică circulația și dorește ca atunci când există astfel de solicitări 

de prelungire, reprezentanții Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat să verifice situația pe teren, cu două-trei luni înainte să se meargă săptămânal 

și să se fotografieze amplasamentul. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi „pentru” și 10 

voturi împotrivă: Boboacă Doina, Erich Agnes, Ilie Monica, Ionete Florin, Joița 

Ion, Oprescu Ciprian, Patic Paul, Păunescu Andrei, Cucui Ion și Rădulescu Cătălin.  

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 87 mp, 

situat în municipiul Târgovişte, Bdul. Regele Carol I, zona Gara de Sud 

      Dl. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și 

Privat face prezentarea materialului. 



6 
 

  Dna. cons. Neli Ion susține că în două-trei luni vor demara lucrări în acea zonă, 

în cazul în care nu vor exista contestații și nu este de acord cu o concesionare a unui 

teren pe o perioadă de zece ani, dată fiind începerea lucrărilor susmenționate. 

  Dl. Primar susține că indiferent de perioada de concesionare există o clauză 

contractuală care prevede încetarea contractului în atare situație. 

  Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 13 voturi „pentru” și 8 
abțineri: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mîndrilă 

Nicolae, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și Tănase Silviu. 

    Se propun membrii comisiei de licitație: Bercu Adrian, Patic Paul și Bugyi 

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

supune votului componența comisiei. Se aprobă cu 21 de voturi „pentru”. 

Suplimentare ordine de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 

Târgovişte  

  Dl. Secretar face prezentarea materialului. 

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

proiectul devenind HCL nr. 248. 

 Dl. cons. Silviu Tănase întreabă ce se întâmplă cu spațiile din oraș care nu mai 

au contractul de închiriere sau concesiune valabil, pentru care s-au făcut solicitări 

de închiriere/concesionare și care au fost respinse/nu au mai fost prelungite și se 

află pe domeniul public.  

  Dl. Primar răspunde că aceste chioșcuri trebuie demolate. Dl. Maican susține că 

s-au făcut notificări în acest sens și s-a dat un termen. 

 Dl. Secretar face precizarea, referitor la informarea primită la începutul ședinței 

de către consilierii locali, că anual se depun declarațiile de avere și de interese, dar, 

față de noile prevederi legislative privind conflictele de interese, având în vedere  

catalogarea ca factori decizionali în toate operațiunile de achiziții publice pe care le 

desfășoară municipiul Târgoviște, ori de cîte ori intervine o modificare în declarația 

de interese a unui ales local, aceasta trebuie comunicată de îndată.  

 Dl. Primar susține că la fiecare procedură de achiziție publică există această 

obligație de a declara eventualele conflicte de interese sau obligații privind 

integritatea. 

  Se propune ca președintele ședințelor Consiliului Local Municipal Târgoviște 

pentru luna iulie să fie dl. Ionete George-Florin.  

   Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 21 de voturi „pentru”. 

 

   Cu aceasta, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

            prof. Ion Cucui                                            jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

 

         

                                Redactat, 

                                        jr. Diana Ion 

  

 

               


