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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 19.10.2017 

 

 

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

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

certificatului medical nr. 0772166) şi Gherghescu Constantin, 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 extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 3336 din data de 17.10.2017. 

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. Ion Joiţa, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna octombrie. 

 Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” şi o abţinere - 

Erich Agnes. 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanţării 

rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit 

nr. RQ15120720790445 din data de 29.12.2015 

Dna. Popa, directorul Direcţiei Economice, face prezentarea materialului. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o abținere - 

Tănase Silviu, proiectul devenind HCL nr. 405. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

Municipiului Târgovişte pe anul 2017 

Dna. Popa, directorul Direcţiei Economice, face prezentarea materialului. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o abținere - 

Păunescu Andrei,  proiectul devenind HCL nr. 406. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 referitoare la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea 

Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița” 

  Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, face prezentarea 

materialului. Dl. Primar aduce lămuriri asupra celor patru proiecte ale ordinei de zi 

care au ca obiect Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 şi Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 15, precizând că valoarea acestor proiecte se ridică la 7,5 milioane de lei, 

iar valoarea totală atrasă de administraţia locală prin PNDL este de aproximativ 35 

milioane de lei.  

 De asemenea precizează că la MDRAP au fost depuse un număr de 39 de proiecte, 

37 fiind deja semnate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 407. 
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4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 referitoare la 

aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie: “Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program 

prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița” 

 Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, face prezentarea 

materialului. Dl. Primar precizează că se înregistrază o diminuare cu 20% a 

cofinanţării faţă de hotărârea anterioară. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 408. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 referitoare la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea 

energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul 

Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15” 

Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, face prezentarea 

materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și 

o abținere - Ghinescu Adrian,proiectul devenind HCL nr. 409. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 referitoare la 

aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie: “Eficientizarea energetică prin 

reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ 

Dâmbovița - Grădinița cu program prelungit Nr. 15” 

Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, face prezentarea 

materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 410. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 331/18.12.2015 referitoare la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 2 – strada Transilvaniei, micro VI, 

între blocurile 50, 52 şi 64, municipiul Târgovişte”, cu modificările ulterioare  

Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face 

prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 411. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 332/18.12.2015 referitoare la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 3 – strada Dr. Marinescu Gheorghe, 

în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgovişte”, cu modificările 

ulterioare 

Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face 

prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 412. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 335/18.12.2015 referitoare la 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 6 – intersecţie strada Radu de la 

Afumaţi cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgovişte”, cu modificările 

ulterioare 
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 Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face 

prezentarea materialului. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

413. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 336/18.12.2015 referitoare 

la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 7 – între strada Radu de la Afumaţi şi 

strada George Cair, municipiul Târgovişte”, cu modificările ulterioare 

Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face 

prezentarea materialului. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

414. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 339/18.12.2015 referitoare 

la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 10 – strada Benone Georgescu, în 

spatele autogării Atyc, municipiul Târgovişte”, cu modificările ulterioare  

Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face 

prezentarea materialului. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

415. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 341/18.12.2015 referitoare 

la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Amenajare loc de joacă pentru copii – Lot 12 – Calea Bucureşti, micro XI, în 

spatele blocului H 2, municipiul Târgovişte”, cu modificările ulterioare 

Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face 

prezentarea materialului. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

416. 

  

  Cu aceasta, ședința se declară închisă. 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

                 ing. Ion Joiţa                                            jr. Chiru - Cătălin Cristea 

 

 

 

                         Redactat, 

                                        jr. Mariana Ungureanu            


