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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Municipal Târgovişte 

în data de 31.10.2017 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri 

în funcţie, absenți fiind Gheorghe Ana-Maria (absent motivat în baza certificatului 

medical nr. 0772166), Păunescu Andrei şi Tănase Silviu sosind ulterior începerii 

şedinţelor, 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, jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 3652 

din data de 26.10.2017. 

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. Ion Joiţa, ales președinte pentru ședințele 

consiliului local din luna octombrie. 

Se solicită suplimentarea ordinei de zi cu următoarele puncte:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: „Realizare sistem de 

monitorizare video în Municipiul Târgovişte” 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Târgovişte în 

calitate de acţionar la înfiinţarea Societăţii ECOS Dâmboviţa S.A, persoană 

juridică de drept privat, operator specializat al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării 

deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu obiect de activitate corespunzător 

scopului constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea 

colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul 

Dâmboviţa” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de lucru pentru acordarea 

tichetelor de călătorie pentru revoluționari, refugiați, deportați, deținuți politici, 

văduvele de război și veteranii de război din Municipiul Târgoviște 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 203/18.08.2016 republicată 

Se supune votului ordinea de zi cu suplimentarea menționată. Se aprobă cu 18 

voturi „pentru”. 

Se supune votului procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.09.2017. Se 

aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii contractuale vacante 

din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat 

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

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 420. 

 În sală soseşte dl. Tănase, fiind prezenți 19 consilieri. 

2. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie din 

cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al 

Municipiului Târgovişte 

Dl. Niţu, şef Serviciu Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul, prezintă 

materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o 

abținere - Cucui Ion, proiectul devenind HCL nr. 421. 

3. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Târgovişte la 

"Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2018 
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Dl. Ionescu, şef Birou Administrativ, prezintă materialul. Dna. Mocanu doreşte să 

fie prezentat proiectul de hotărâre aşa cum a fost modificat în urma comisiilor de 

specialitate. Dl. Secretar prezintă proiectul de hotărâre cu modificările din comisiile de 

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

proiectul devenind HCL nr. 422. 

 În sală soseşte dl. Păunescu, fiind prezenți 20 consilieri. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la MUNICIPAL 

CONSTRUCT S.A. Târgovişte 

 Dl. Secretar prezintă materialul, precizând că pentru punctul 1 al procurii speciale 

este necesar votul secret. Este prezentată modalitatea de vot: votul pozitiv - nu se face 

nici o însemnare pe buletinul de vot, votul negativ - se taie cu o linie numele 

candidatului. Dna. Ion doreşte să ştie dacă au existat mai multe dosare de candidaturi 

depuse la recrutator. Dl. Secretar precizează că în procesul - verbal întocmit de 

recrutator se menţionează că au  fost depuse doar două dosare. Dl. Primar precizează 

că potrivit O.UG. 109/2011 recrutarea membrilor se face de către un expert 

independent, iar consiliul local nu poate intervieva candidaţii. Se desfăşoară votul 

secret. În urma votului secret au fost obţinute următoarele rezultate: Ponorîcă Ion: 12 

voturi „pentru” și 8 voturi împotrivă, Ioniţă Ştefan: 12 voturi „pentru” și 8 voturi 

împotrivă. 

Se supune votului punctul 2 din procura specială. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și 

trei abțineri: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Negoescu Mariana, proiectul 

devenind HCL nr. 423. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la 

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. 

Dna. Radu, directorul economic al Companiei de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A., 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” și o abținere - Gherghescu Constantin, proiectul devenind HCL nr. 424. 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă 

Publică al Municipiului Târgovişte  

Dl. Secretar prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 

cu 19 voturi „pentru” și o abținere - Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 

425. 

7. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului  de mandat între Consiliul 

Local Municipal Târgovişte şi directorul Municipal Security S.R.L. 

Dl. Secretar prezintă materialul, precizând că şi acest proiect a fost modificat în 

urma discuţiilor din comisiile de specialitate. Dna. Mocanu precizează că art. 1 ar 

trebui modificat în sensul înlocuirii sintagmei “modelului prevăzut în Anexa 1” cu 

sintagma “potrivit Anexei 1”. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 426. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 

30.09.2017 

Dna. Popa, directorul Direcţiei Economice, prezintă materialul. Se supune la vot 

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

427. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul: «Realizare bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella 

din Târgovişte, judetul Dâmboviţa»  

Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, prezintă materialul. 

Dl. Moţoc doreşte să ştie unde va fi amplasată sala de sport şi care sunt dimensiunile 

acesteia. Dl. Primar precizează că va fi amplasată pe locul terenului de sport, iar 

dimensiunile sunt de 34 m lungine şi 24,8 m lăţime. Dl. Primar precizează că la acest 

moment nu există o sală de sport şi vestiare la Colegiul Naţional Constantin Carabella 
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şi este necesară construirea unei baze sportive. Dl. Tănase susţine iniţiativa 

executivului, dar doreşte să ştie dacă se încadrează în norme şi ce terenuri vor exista. 

Dl. Primar precizează că vor exista terenuri de volei, baschet şi handbal. Se supune la 

vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere - Cucui Ion, 

proiectul devenind HCL nr. 428. 

10.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Îmbunățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea 

modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Radu cel Mare”, beneficiar 

Municipiul Târgoviște 

Dna. Soare, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, prezintă materialul. Se 

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

devenind HCL nr. 429. 

10.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință parter și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Teilor, nr. 37 

A, beneficiar Dumitrache Gheorghe și Dumitrache Florentina 

Dna. Soare, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, prezintă materialul. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre.Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere – 

Tănase Silviu, proiectul devenind HCL nr. 430. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 

58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de construcții 

edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de 

utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului 

Târgovişte 

Dl. Stanciu, directorul Municipal Construct S.A., prezintă materialul. Se supune la 

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

nr. 431 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 

124/17.04.2014 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public 

către MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte  

Dl. Stanciu, directorul Municipal Construct S.A., prezintă materialul. Se supune la 

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

nr. 432 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 5/2017 al 

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

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

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 433 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 4 din data de 

20.10.2017 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. 

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

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 434 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/20.10.2017 al 

Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale 

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

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 435 

16. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului Clădire cămin - 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, str. Gen. I.E.Florescu, nr. 18 şi 

transmiterea acestuia în administrarea Complexului Turistic de Nataţie 
Dl. Secretar prezintă materialul. Dl. Primar propune un amendament la proiectul de 

hotărâre, în sensul introducerii unui articol cu următorul conţinut: “Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi Liceul Tehnologic de Transporturi Auto pot primi, la 

cererea expresă a acestora, folosinţa gratuită a căminului sportiv pe perioadă 
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determinată pentru desfăşurarea unor activităţi conexe procesului de învăţământ.“ De 

asemenea precizează că a avut o întâlnire cu preşedintele Federaţiei Române de 

Nataţie în urma căreia s-a stabilit că la Târgovişte se va desfăşura Campionatul 

European de Juniori la nataţie, cu participare din opt tări. Având în vedere cele 

precizate consideră necesar un cămin sportiv care să poată găzdui participaţii la astfel 

de manifestări.  

Dl. Tănase doreşte să ştie dacă noul cămin sportiv va avea regim hotelier, dacă se 

vor percepe taxe pentru cazări şi cum va fi utilizat de către Complexul Turistic de 

Nataţie. Dl. Primar precizează că acest cămin va fi utilizat pentru necesităţile 

Complexului Turistic de Nataţie, pentru competiţiile ce se vor desfăşura.  

Dl. Moţoc consideră că acest cămin trebuie să fie folosit cu prioritate de unitatea de 

învăţământ şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, atunci când sunt 

evenimente la care participanţii au nevoie de cazare. De asemenea consideră că ar 

trebui întocmit un Regulament care să precizeze modalitatea de utilizare a acestui 

cămin şi că trebuie stabilit traseul de acces la cămin.  

Dl. Barbu consideră oportun acest proiect de hotărâre şi precizează că schimbarea 

destinaţiei unui imobil se face o autorizaţie de construire, în care se vor specifica 

funcţiunea, numărul de locuri de cazare, accesul la imobil şi alte date tehnice.  

Dl. Tănase precizează că acest cămin ar trebui utilizat şi de zilele oraşului sau cu 

ocazia organizării altor competiţii. Dl. Primar consideră că nu vor exista impedimente 

în sensul utilizării căminului sportiv pentru alte competiţii, putând fi încheiate 

acorduri/protocoale în acest sens.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. Primar. Se 

aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere - Ghinescu Adrian, proiectul devenind HCL 

nr. 436. 

 17. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în patrimoniul Municipiului 

Târgoviște a investiției „Reabilitare și modernizare Piața Mihai Viteazul“ 

Dna. Popa, directorul Direcţiei Economice, prezintă materialul. Se supune la vot 

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

437. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte  
Dna. Popa, directorul Direcţiei Economice, prezintă materialul. Se supune la vot 

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

438. 

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

concesionării pe o perioadă de 9 ani, a unui teren în suprafaţă de 28 m
2
, situat în 

municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - zona Baia Comunală 

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

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru” și o abținere - Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 439. 

19.2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 m
2
, situat în 

municipiul Târgovişte, Parcul Mitropoliei 

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

prezintă materialul. Dna. Ion consideră că acest teren nu trebuie scos la licitaţie, 

deoarece este la limita parcului Mitropoliei şi că fostul chiriaş trebuia evacuat. Dl. 

Barbu precizează că Parcul Mitropoliei este monument istoric de importanţă naţională, 

cuprins în Lista Monumentelor Istorice şi pentru a construi în zona respectivă este 

necesar avizul Ministerului Culturii. În aceste condiţii consideră că în raza de protecţie 

a monumentelor ar trebui limitate construcţiile care afectează zona. Dl. Primar 

precizează că executivul are obligaţia de a prezenta consiliului local astfel de cereri, 

urmând ca prin vot consiliul local să decidă ce va întâmpla. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se respinge cu 8 voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă:  Barbu Dumitru, 



5 
 

Bercu Adrian, Erich Agnes, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, 

Negoescu Mariana, Oprescu Ciprian, Păunescu Andrei şi Tănase Silviu și două 

abțineri: Ion Neli şi Moţoc Honorius. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 36 m
2
, situat în 

municipiul Târgovişte, str. dr. Marinescu Gheorghe, nr. 7, bl.78, cvartal 104, 

parcela 74 

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

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 440. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 50 m
2
, situat în 

municipiul Târgovişte, str. Colonel Băltăreţu, cvartal 186, parcela 5 

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

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 441. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 66 m
2
, situat în 

municipiul Târgovişte, str. Revoluţiei, bloc C6, parter 

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

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

„pentru” și două abțineri: Oprescu Ciprian şi Păunescu Andrei, proiectul devenind 

HCL nr. 442. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 111 m
2
, situat 

în municipiul Târgovişte, str. Calea Câmpulung colț cu str. Basarabiei, cvartal 99, 

parcela 1 şi parţial cvartal 99, parcela 2 

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

prezintă materialul. Dl. Tănase doreşte să ştie dacă spaţiul de pe colţ, care este 

prevăzut în schiţă, are destinaţia de spaţiu verde şi este prins în registrul spaţiilor verzi. 

Dl. Maican precizează că spaţiul respectiv nu are destinaţia de spaţiu verde. Dl. 

Secretar precizează că acest teren a făcut obiectul unor litigii şi că destinaţia acestuia 

este de curţi construcţii. Dl. Tănase doreşte să ştie dacă pe spaţiul respectiv se va 

construi ceva. Dl. Barbu precizează că legea impune ca pentru fiecare construcţie să 

existe şi un spaţiu verde, spaţiul despre care se discută putând fi utilizat în acest scop. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere - 

Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 443. 

Se fac propuneri pentru comisia de licitaţii: Păunescu Andrei, Bugyi Alexandru şi 

Negoescu Mariana. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”. Se 

supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”. 

Suplimentare 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: „Realizare sistem de 

monitorizare video în Municipiul Târgovişte” 

Dl. Voiculescu, directorul adjunct al Poliţiei Locale, prezintă materialul. Dl. Barbu 

doreşte să ştie de la ce capitol s-au transferat sumele către C+M. Dl. Voiculescu 

precizează că au existat erori de redactare în studiul de fezabilitate iniţial şi se doreşte 

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

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 444. 

Suplimentare 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului 

Târgovişte în calitate de acţionar la înfiinţarea societăţii ECOS Dâmboviţa S.A., 

persoană juridică de drept privat, operator specializat al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării 

deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu obiect de activitate corespunzător 

scopului constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea 
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colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul 

Dâmboviţa” 

Dl. Secretar prezintă materialul. Precizează că acest proiect a mai fost prezentat 

consiliului local, dar a fost respins, deoarece principiul de la care se pleca pentru 

înfiinţarea societăţii era cel al participaţiunii egale din partea U.A.T-urilor, situaţie 

care nu a fost agreată de către Municipiul Târgovişte. În aceste condiţii în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, 

transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” s-a 

stabilit ca la înfiinţarea noii societăţi să se ţină cont de numărul de gospodării existent 

în fiecare U.A.T., astfel Municipiul Târgovişte urmând să participe cu 20% din 

capitalul social. În aceste condiţii, suma cu care Municipiul Târgovişte participă la 

înfiinţarea noii societăţi este de 18.000 lei.  

Dl. Tănase doreşte să ştie dacă societatea va putea funcţiona la nivel judeţean, de 

câţi angajaţi ar nevoie şi câte utilaje ar trebui achiziţionate, având în vedere că la 

Consiliul Judeţean există doar 20 de gunoiere. Dl. Primar precizează că nu se 

intenţionează că societatea să presteze activităţi pentru tot judeţul, ci doar pentru 

Municipiul Târgovişte. De asemenea consideră că fiecare unitate administrativ - 

teritorială trebuie să realizeze acest serviciu în aria sa de competenţă şi că trebuie să 

existe un operator care să poată desfăşura activitatea de salubrizare. Dl. Tănase 

precizează că pentru înfiinţarea noi societăţi vor exista costuri pe care Municipuiul 

Târgovişte ar trebui să şi le asume. 

Dl. Barbu consideră că operatorul actual, al cărui contract expiră anul viitor, a avut 

profit de pe urma realizării activităţii şi susţine înfiinţarea unei noi societăţi în care 

Municipiul Târgovişte să fie majoritar.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 8 abțineri: 

Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mocanu Livia, 

Moţoc Honorius, Negoescu Mariana şi Tănase Silviu, proiectul devenind HCL nr. 

445 

Suplimentare 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de lucru 

pentru acordarea abonamentelor de călătorie pentru revoluționari, refugiați, 

deportați, deținuți politici, văduvele de război și veteranii de război din 

Municipiul Târgoviște 

Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, prezintă materialul. Se 

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

lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 446 

Suplimentare 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 203/18.08.2016 

republicată 

Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, prezintă materialul. Se 

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

lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 447 

Se propune ca președintele ședințelor Consiliului Local Municipal Târgoviște 

pentru luna noiembrie să fie dl. Cucui Ion.  

    Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, Erich 

Agnes lipsește din sală. 

    Cu aceasta, ședința se declară închisă. 
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