
1 
 

    

PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 29.07.2019 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 18 consilieri în funcţie, 

(absenţi fiind: Bercu Adrian-Gheorghe, Boboacă-Mihăescu Doina-

Nicoleta și Mocanu Livia), dl. Secretar General al Municipiului 

Târgovişte, jr. Chiru-Cătălin Cristea, declară: Şedinţa este legal 

constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în conformitate cu prevederile 

Codului Administrativ, adoptat prin OUG nr. 57/2019. 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal 

Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. 

Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 1672 din data de 23.07.2019. 

La această şedinţă participă directori ai societăţilor din 

subordinea Consiliului Local, directori şi 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. Paul-Ciprian Patic, 

ales președinte pentru ședințele consiliului local din luna iulie 2019. 

Înainte de a se intra în discuţiile legate de punctele de pe ordinea 

de zi a şedinţei de astăzi, dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 

Primar care a felicitat și premiat, în numele administrației locale, 

absolvenții târgovișteni care au obținut media 10 la examenul de 

evaluare națională: Dinu Antonia-Teodora de la Colegiul Național 

„Constantin Carabella”,  Forausberger Teodor Andrei de la Școala 

Gimnazială „Coresi”, Mănguță Yasmina Maria de la Colegiul Național 

„Constantin Carabella” și Bănică Horia Andrei de la Școala Gimnazială 

„Coresi” și la examenul de bacalaureat Stoica Ramona-Andreea de la 

Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi opt puncte: 1. Proiect de 

hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 7/12.01.2018 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor 

rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I.2” (Bloc 40, Scarile A 

si B); 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 8/12.01.2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea 

clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I.2” (Bloc 12 

ICMD); 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

11/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi 

consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet 

I.2” (Bloc K); 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 
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12/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi 

consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet 

I.2” (Bloc 64, Scările A si B); 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea 

H.C.L. nr. 13/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică 

prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul 

Târgovişte - Pachet I.2” (Bloc 54); 6. Proiect de hotărâre pentru 

modificarea H.C.L. nr. 14/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea 

energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din 

Municipiul Târgovişte - Pachet I.2” (Blocurile F1 si F2); 7. Proiect de 

hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 15/12.01.2018 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor 

rezidenţiale din Municipiul Târgovişte - Pachet I.2” (Bloc 57, Scarile A 

si B); 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul 

Municipal Eugen Popescu din Târgovişte” 

Se supune la vot ordinea de zi împreună cu punctele suplimentare 

propuse. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o „abținere”: Negoescu 

Mariana-Georgeta. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data 

16.07.2019. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o „abținere”: Ion Neli. 

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii în care viceprimarii 

Municipiului Târgoviste vor exercita calitatea de înlocuitor de 

drept al Primarului Municipiului Târgovişte    

Dl. Secretar General al Municipiului Târgovişte, jr. Chiru-Cătălin 

Cristea, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se stabilește ca modalitate de vot bifarea cu un x în dreptul 

numelui viceprimarului care va exercita primul calitatea de înlocuitor 

de drept al Primarului Municipiului Târgovişte. Se trece la votul secret. 

În urma numărării voturilor, se dă citire procesului verbal: dl. 

viceprimar Cătălin Rădulescu: 17 voturi „pentru” și un vot „împotrivă”, 

dna. Monica-Cezarina Ilie: 1 vot „pentru” și 17 voturi „împotrivă”, 

voturi nule 0,  dl. viceprimar Cătălin Rădulescu fiind desemnat primul 

înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Târgovişte, proiectul 

devenind HCL nr. 296 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea delimitării cartierelor de 

pe raza Municipiului Târgoviște şi atribuirea denumirilor aferente 

acestora 

Dl. Primar susține că împreună cu dl. cons. Honorius Moțoc s-a 

lucrat la acest proiect, proiect ce a primit avizul Comisiei de Atribuire 

de Denumiri a Județului Dâmbovița și dă citire propunerii de atribuire a 
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denumirilor cartierelor din municipiul Târgoviște: Cartierul Matei 

Basarab - fostul Microraion 2 și fostul Microraion 3; Cartierul Radu cel 

Mare - fostul Microraion 4; Cartierul Constantin Brâncoveanu - fostul 

Microraion 5; Cartierul Tudor Vladimirescu - fostul Microraion 6; 

Cartierul Mircea cel Bătrân - Zona Centrală – cuprinzând sectorul de la 

str. Constantin Brâncoveanu până la Școala Ioan Alexandru Brătescu-

Voinești, mergând până la Casa Sindicatelor și Piața Mihai Viteazul; 

Cartierul Mihai Viteazul - fostul Microraion 8 și fostul Microraion 9; 

Cartierul Vlad Țepeș - fostul Microraion 11; Cartierul Petru Cercel - 

fostul Microraion 12. 

Dl. cons. Honorius Moțoc face prezentarea materialului. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 305 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului 

de funcţii ale Direcţiei de Salubritate 

Dna. Maria Tănase, reprezentant al Direcției de Salubritate 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 306 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte 

Dna. Elena Mihai, reprezentant al societății Municipal Construct 

S.A. prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 307 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei fixe pentru 

membrii Consiliului de Administraţie al societăţii ECO - SAL 2005 

S.A. 

Dl. Secretar General al Municipiului Târgovişte, jr. Chiru-Cătălin 

Cristea, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru” și o „abținere”: Gherghescu Constantin, proiectul devenind 

HCL nr. 308 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

291/27.06.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA 

COMERCIALĂ ROMÂNĂ în vederea finanțării realizării unor 

obiective de investiții 

Dna. dr. ec. Daniela Popa, directorul Direcției Economice, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi 

“pentru”, 2 voturi „împotrivă”: Ion Neli și Ghinescu Adrian și 3 

„abțineri”: Negoescu Mariana-Georgeta, Gherghescu Constantin și 

Tănase Silviu-Gabriel, proiectul devenind HCL nr. 309 
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7. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 

Dna. dr. ec. Daniela Popa, directorul Direcției Economice, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 310 

8. Proiect de hotărâre privind relocarea activităţilor Creşei nr. 16 

din Municipiul Târgovişte în vederea realizării obiectivului de 

investiţie „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare şi echipare Creşa nr. 16 din Târgovişte”  

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 311 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 122/26.03.2009 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul    ,,Reabilitare termică bloc H1, Bdul. Mircea cel Bătrân” 

       Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

 Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

 proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 312 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 

123/26.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul   ,,Reabilitare termică bloc H2, Bdul. Mircea cel 

Bătrân” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 313 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiei „Extindere 

reţea de gaze naturale pe strada Prisecii, localitatea Priseaca, 

Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru” și o „abținere”: Ion Neli, proiectul devenind HCL nr. 314 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, 

modernizare și reconversie funcțională a imobilului situat in Piața 

Mihai Viteazul nr. 1 (Casa de Cultură a Sindicatelor) în Centru 

cultural multifuncțional” 
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Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 315 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și 

reabilitare Șoseaua Găești” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 316 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a 

cheltuielilor aferente proiectului „Amenajare parc public de 

agrement şi loisir U.M. Gară” în conformitate cu ultima formă a 

bugetului actualizat rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie 

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării durabile, Prioritatea de 

investiţii: 4.2 - Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii 

mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării 

terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 

reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului POR/2017/4/4.2/1 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 317 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a 

Temei de proiectare privind Obiectivul de investiţii “Modernizarea 

şi reabilitarea str. Neagoe Basarab din Municipiul Târgovişte” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Dl. Primar adaugă că este vorba și de achiziționarea serviciilor de 

evaluare, pentru că lângă strada Neagoe Basarab se află și terasamentul 

căii ferate, care la acest moment este dezafectat și se dorește 

exproprierea, în acest moment aflându-se în proprietatea UPET și să se 

lărgească accesul inclusiv cu zona respectivă și de asemenea să se 

pătrundă din Aleea Trandafirilor către Cartierul CFR, pe această stradă 

cu acces către zona Mall, locuințe ANL, parc, către I.C. Brătianu și 

către cartierul CFR. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru” și o „abținere”: Negoescu Mariana-Georgeta, proiectul 

devenind HCL nr. 318 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice prin Compania 

Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 

Proiect tip “Construire bază sportivă sportivă TIP 1, str. Calea 

Ialomiței, nr. 9-15 (Baza de agrement ”Crizantema”), Municipiul 

Târgoviște” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Dl. Primar susține că în zona respectivă vor fi două terenuri de 

fotbal, un parc –cel mai mare construit în ultimii 40-50 de ani în 

municipiul Târgoviște, pe fonduri europene. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 319 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice prin Compania 

Națională de Investiții „Construire baza sportivă TIP 2, Clubul 

Sportiv Şcolar Târgovişte, str. Locotenent Major Liviu 

Dragomirescu, nr. 2B, Municipiul Târgovişte” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru” și o „abținere”: Tănase Silviu-Gabriel, proiectul devenind 

HCL nr. 320 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a 

cheltuielilor aferente proiectului “AMENAJARE SKATEPARK IN 

MUNICIPIUL TARGOVISTE – ADIACENT  PARCULUI 

CHINDIA” in conformitate cu ultima forma a bugetului actualizat 

rezultat in urma etapei de evaluare si selectie Axa prioritară 4 - 

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.2. 

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 

industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii 

poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului 

Obiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor 

și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile 

reşedinţă de judeţ 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 321 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a 

cheltuielilor aferente proiectului "Reconversia şi refunctionalizarea 

terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Nataţie 

Târgovişte prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I" în 

conformitate cu ultima forma a bugetului actualizat rezultat în 

urma etapei de evaluare şi selecţie Axa prioritară 4 - Sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea 

de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 

orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării 

aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Obiectiv 

specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și 

suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile 

reşedinţă de judeţ 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

322 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 

267/13.10.2015 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 

pentru lucrări rest de executat aferente obiectivului de investiții 

"Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, zona Sagricom, 

strada Silviu Stănculescu, Etapa II" 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 323 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 

din data de 12.07.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a 

locuinţelor sociale 

    Dl. ing. Eugen Pușcașu, șef Serviciu Administrarea 

Patrimoniului Public și Privat, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 324 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 4 

din 12.07.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu 

chirie pentru tineri prin A.N.L. 

   Dl. ing. Eugen Pușcașu, șef Serviciu Administrarea Patrimoniului 

Public și Privat, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 325 
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23. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului 

Târgoviște 

  Dl. ing. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru” și o „abținere”: Bugyi Alexandru, proiectul devenind HCL nr. 

326 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu de 

intretinere si a Metodologiei de Organizare si Functionare a 

Compartimentului educatie timpurie din cadrul Directiei de 

Asistenta Sociala pentru  anul scolar 2019-2020 

 Dna. jr. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență 

Socială prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 327 

25. Informare privind activitatea asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 

2019 

Dna. jr. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență 

Socială prezintă materialul. 

S-a luat act. 

Suplimentare ordine de zi  

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

7/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin 

reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul 

Târgovişte - Pachet I.2” (Bloc 40, Scarile A si B) 

    Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 297 

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

8/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin 

reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul 

Târgovişte - Pachet I.2” (Bloc 12 ICMD) 

    Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 298 
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28. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

11/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin 

reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul 

Târgovişte - Pachet I.2” (Bloc K) 

    Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 299 

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

12/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin 

reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul 

Târgovişte - Pachet I.2” (Bloc 64, Scările A si B) 

    Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 300 

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

13/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin 

reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul 

Târgovişte - Pachet I.2” (Bloc 54) 

     Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 301 

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

14/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin 

reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul 

Târgovişte - Pachet I.2” (Blocurile F1 si F2) 

   Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 302 

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

15/12.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitie: „Eficientizarea energetică prin 

reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul 

Târgovişte - Pachet I.2” (Bloc 57, Scarile A si B) 
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Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 303 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare 

stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgovişte” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre.  

Dl. Primar face o scurtă prezentare a planurilor depuse de 

proiectant și susține că Stadionul „Eugen Popescu” va fi unul din 

puținele stadioane din România care va îndeplini într-adevăr criteriile 

impuse de UEFA; va exista o pistă de atletism, această bază va putea fi 

utilizată și pentru concursuri naționale de atletism, va avea un sistem de 

acces performant, monitorizare video, gazonul va fi prevăzut cu 

instalație de irigație și de dezgheț; ca și costuri, aproximativ 

800euro/loc care este cu 400 euro mai puțin decât s-a construit la 

Ploiești, nu vor fi probleme pe zona de omologare, va fi un stadion 

modern, cu facilități de transmisiuni TV, ca și capacitate va avea 

aproape 8300 de locuri pe scaune; este cea mai importantă investiție pe 

zona sportivă din municipiu în ultimii 30-40 de ani al cărei termen de 

execuție este de 10 luni.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 304 

 Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din 

luna august 2019 să fie dna. Agnes-Terezia Erich.  

  Se supune la vot. Se aprobă cu 18 de voturi “pentru”. 

 

  Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL GENERAL AL  

                                                            MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE,                                   

   ing. Paul-Ciprian Patic                    jr. Chiru-Cătălin Cristea 
 

 

 

 

 

       Redactat, 

       jr. Diana Ion  

 


