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PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 19.12.2019 

 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 21 consilieri în funcţie, dl. jr. 

Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului Târgovişte, 

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. 3336 din data de 13.12.2019. 

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 dna. consilier Erich Agnes Terezia, 

aleasă președinte pentru ședințele consiliului local din luna decembrie 

2019. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

28.11.2019. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi a şedinţei de astăzi cu 

următoarele proiecte de hotărâri: 

 Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al 

Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Târgovişte; 

 Proiect de hotărâre privind acordarea „DIPLOMEI DE 

ONOARE” domnului Boris PETROFF. 

Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi, completată cu cele 

două puncte suplimentare. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare 

preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul 

şcolar 2020 – 2021 

Dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 443. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte 

de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin 

învăţământul dual 

Dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 459. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a 

activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2019 

și a Planului de măsuri privind îmbunătățirea activității Comitetului 

Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2020 

Dl. ing. Alexandru Laurenţiu-George, şef Serviciul voluntar pentru 

situaţii de urgenţă, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 444. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau 

de lucrări de interes local, pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de 

muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia 

beneficiară de ajutor social 

Dna. jr. Ana Badea, reprezentantă a Direcției de Salubritate, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 445. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului 

de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale 

Direcției de Asistență Socială 

Dna. jr. Marcela Iordache, director al Direcției de Asistență Socială, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 446. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de 

organizare şi funcţionare ale centrelor şi serviciilor sociale din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Socială 

Dna. jr. Marcela Iordache, director al Direcției de Asistență Socială, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 447. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului 

de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, în cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2020 

Dna. jr. Marcela Iordache, director al Direcției de Asistență Socială, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

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

(o abţinere: dl. cons. Constantin Gherghescu), proiectul devenind HCL 

nr. 448. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și 

stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor 

aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2020 

Dna. jr. Marcela Iordache, director al Direcției de Asistență Socială, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 
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 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 449. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenției pentru anul 

2020 Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul 

pentru persoane vârstnice” 

Dna. jr. Marcela Iordache, director al Direcției de Asistență Socială, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 450. 

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

22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, 

recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr.  451 . 

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

265/28.07.2017 privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor 

care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru obiectivul de 

investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare și echipare Creșa nr. 2” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 452. 

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

206/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare Piaţa 

Tricolorului din Municipiul Târgovişte”, județul Dâmbovița 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 453. 

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

491/21.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Îmbunătăţirea 

transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, 

construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și 

reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de 

transportul public în Municipiul Târgovişte" 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 454. 

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

124/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi 

a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

”Creare/modernizare spaţii verzi – Str. Laminorului din Municipiul 

Târgovişte, Jud. Dâmboviţa” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

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

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

(dna. cons. Doina Nicoleta Boboacă-Mihăescu lipseşte temporar din sala 

de şedinţe), proiectul devenind HCL nr.  455. 

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

125/28.02.2019  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi 

a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

”Creare/modernizare spaţii verzi – Str. George Cair din Municipiul 

Târgoviște, Jud. Dâmboviţa” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

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

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

(dna. cons. Doina Nicoleta Boboacă-Mihăescu lipseşte temporar din sala 

de şedinţe), proiectul devenind HCL nr.  456. 

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

196/19.04.2019 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico – economici pentru 

obiectivul de investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE 

STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: str. Oltului, Ion Neculce, 

Fructelor şi Luceafărului” 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcţiei Managementul 

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

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

(dna. cons. Doina Nicoleta Boboacă-Mihăescu lipseşte temporar din sala 

de şedinţe), proiectul devenind HCL nr. 457. 

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 

Dna. dr. ec. Daniela Popa, director executiv al Direcţiei Economice, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr.  458. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe 

ANL către actualii chiriaşi 

Dl. ing. Eugen Puşcaşu, şef S.A.P.P.P., prezintă materialul care a stat la 

baza proiectului de hotărâre. 

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

(dl. viceprimar Cătălin Rădulescu lipseşte temporar din sala de şedinţe), 

proiectul devenind HCL nr. 460. 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 7 

din data de 11.12.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a 

locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L. 

Dl. ing. Eugen Puşcaşu, şef S.A.P.P.P., prezintă materialul care a stat la 

baza proiectului de hotărâre. 

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

(dl. viceprimar Cătălin Rădulescu lipseşte temporar din sala de şedinţe), 

proiectul devenind HCL nr. 461. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 7 

din data de 12.12.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a 

locuinţelor sociale 

Dl. ing. Eugen Puşcaşu, şef S.A.P.P.P., prezintă materialul care a stat la 

baza proiectului de hotărâre. 

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

(dl. viceprimar Cătălin Rădulescu lipseşte temporar din sala de şedinţe), 

proiectul devenind HCL nr.  462. 

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosinţă 

cu titlu gratuit în favoarea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din 

România  - filiala Târgovişte asupra unui spaţiu din fostul punct 

termic „CT 1 - Micro VIII”, situat în Municipiul Târgovişte, Aleea 

Griviţa 

Dl. ing. Ionel Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidența 

Patrimoniului, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 463. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte 

Dl. ing. Ionel Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidența 

Patrimoniului, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 464. 

23. Proiecte de hotărâri privind aprobarea organizării licitațiilor în 

vederea închirierii unor bunuri imobile 

I. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului în suprafaţă 

de 18 m
2
 situat în Municipiul Târgovişte, strada Tudor Vladimirescu, 

cvartal 31, parcela 133  

Dl. ec. Ion Dragomir, şef Serviciu contracte din cadrul Direcţiei de 

Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul care a 

stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 465. 
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II. Proiect de hotărâre privind închirierea a 4 (patru) locuri de 

parcare, situate în Bulevardul Carol I nr. 36, Municipiul Târgoviște, 

Judeţul Dâmboviţa 

Dl. ec. Ion Dragomir, şef Serviciu contracte din cadrul Direcţiei de 

Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul care a 

stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 466. 

Sunt propuşi pentru a face parte din comisiile de evaluare a licitaţiilor 

următorii consilieri: dl. George-Florin Ionete, dl. Alexandru Bugyi şi dna. 

Mariana - Georgeta Negoescu.  

Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi “pentru” (dna. cons. Doina 

Nicoleta Boboacă-Mihăescu lipseşte temporar din sala de şedinţe). 

Puncte suplimentare de pe ordinea de zi: 

24.   Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al 

Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Târgovişte 

Dna. ec. Violeta Scarlat, în calitate de reprezentant al Teatrului 

Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște, prezintă materialul care a stat la 

baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 467. 

25.  Proiect de hotărâre privind acordarea „DIPLOMEI DE 

ONOARE” domnului Boris PETROFF 

Dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” 

(2 abţineri: dna. cons. Ana Maria Gheorghe şi dl. cons. Silviu Gabriel 

Tănase), proiectul devenind HCL nr. 468. 

Dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul dl. Boris Petroff, actor şi regizor, 

care face o descriere a carierei sale impresionante, desfăşurată de-a lungul 

a 55 de ani în slujba scenei teatrului românesc.   

Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna 

ianuarie 2020 să fie dna. consilier Ana-Maria Gheorghe.  

Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”. 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL GENERAL 

                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich            jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 

         Redactat, 

                                                                                cons. Horaţiu Radu Maniţi 


