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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 26.04.2018 

 

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

de consilieri în funcţie, (absent fiind dl. Tănase Siviu), dna. Neli Ion și dl. 

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. 997 din data de 20.04.2018. 

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. cons. Doina-Nicoleta Boboacă-

Mihăescu, aleasă președinte pentru ședințele consiliului local din luna 

aprilie.  

Președintele de ședință anunță suplimentarea ordinii de zi cu trei 

puncte: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat 

dintre Municipiul Târgovişte și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște pentru 

organizarea „Turneului Final al Campionatului Național Feminin de 

Baschet U18”, în perioada 02-06 mai 2018, 2. Proiect de hotărâre privind 

solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte de trecere din 

proprietatea publică a Judeţului Dâmboviţa în proprietatea publică a 

Municipiului Târgovişte a unui teren în suprafaţă de 400 m
2
,
 
situat în 

strada Nicolae Iorga, nr. 3 și 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

„Studiului de oportunitate privind delegarea şi dezvoltarea serviciului de 

transport public local de călători în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 şi achiziţia de autobuze” și retragerea 

de pe ordinea de zi a punctului 23.3 „Proiect de hotărâre privind scoaterea 

la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului 

comercial nr. 20, în suprafaţă de 20 m
2
, din incinta Oborului, situat în 

municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei”. 

Se supune votului ordinea de zi cu modificările menționate. Se aprobă 

cu 18 voturi „pentru”.  

Se supune votului procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Local Municipal din data de 30.03.2018. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat 

dintre Municipiul Târgovişte prin Direcția Complex Turistic de 
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Natație și Fundația Special Olympics pentru organizarea 

evenimentului sportiv „Jocurile Naționale Special Olympics 2018”, în 

perioada 25-28 mai 2018 

   Dl. Eugen Pătrașcu, directorul Direcției Complex Turistic de Natație 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 131. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat 

dintre Municipiul Târgovişte prin Direcția Complex Turistic de 

Natație și Fundația Comunitară Dâmbovița pentru organizarea 

evenimentului sportiv și de strângere de fonduri „Swimathon”, în luna 

iunie 2018 

  Dl. Eugen Pătrașcu, directorul Direcției Complex Turistic de Natație 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 132. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat 

dintre Municipiul Târgovişte prin Direcția Complex Turistic de 

Natație şi Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern în 

vederea organizării Campionatului Naţional Masters, în perioada 09 - 

10 iunie 2018 

  Dl. Eugen Pătrașcu, directorul Direcției Complex Turistic de Natație 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 133. 

  În sală sosește dna. Neli Ion, fiind prezenți 19 consilieri. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat 

dintre Municipiul Târgovişte prin Direcția Complex Turistic de 

Natație şi Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern în 

vederea organizării Campionatului Naţional Cadeţi (12 - 14 ani), în 

perioada 12 - 15 iulie 2018 

Dl. Eugen Pătrașcu, directorul Direcției Complex Turistic de Natație 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 134. 

Dna. Neli Ion sosește în sala de ședință, fiind prezenți 19 consilieri. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare 

şi funcţionare ale centrelor şi serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de 

Asistenţă Socială 

  Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 135. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului 

Sportiv Municipal Târgoviște 

  Dl. Cristian Florian Savu, director adjunct al Clubului Sportiv 

Municipal Târgoviște prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 
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hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere: Erich Agnes, 

proiectul devenind HCL nr. 136. 

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

41/29.02.2016 referitoare la aprobarea criteriilor de ocupare a 

postului de director (administrator general) al Direcției Complex 

Turistic de Natație 

Dl. Secretar prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere: Mocanu Livia, 

proiectul devenind HCL nr. 137. 

8. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din cadrul 

Direcției Complex Turistic de Natație, Direcției Grădina Zoologică, 

Clubului Sportiv Municipal Târgoviște și Teatrului Municipal Tony 

Bulandra Târgoviște, respectiv modificarea și completarea Anexei I la 

H.C.L. nr. 261/28.07.2017 

Dl. Secretar susține că prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice s-au stabilit coeficienții 

de salarizare pentru Aparatul de Specialitate al Primarului si serviciile 

publice din subordinea acestuia; sfera reglementată de art. 11 al Legii nr. 

153/2017 era mult prea restrânsă față de modul de organizare al celorlalte 

instituții din subordinea consiliului local, astfel încât patru instituții 

respectiv, Direcția Complex Turistic de Natație, Direcția Grădina 

Zoologică, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și Teatrul Municipal 

Tony Bulandra Târgoviște nu au intrat sub incidența hotărârii de consiliu 

local. Prin Legea nr. 80/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 90/2017, legiuitorul a corectat această carență, consiliul 

local urmând să stabilească coeficienți și pentru instituțiile din subordinea 

acestuia, nu numai pentru servicii. Pentru a se putea aplica HCL 

261/28.07.2017 este nevoie de amendarea acesteia cu câteva funcții care 

nu existau, motiv pentru care se propune modificarea și completarea HCL 

261/28.07.2017 cu funcțiile și coeficienții corespunzători, astfel încât 

salarizarea tuturor instituțiilor și serviciilor din subordinea consiliului să se 

facă pe baza coeficienților aprobați de consiliul local. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 138. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 2 la 

H.C.L. nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea Procedurilor pentru 

acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015 

Dl. Iulian Crintescu, Șef Serviciu Impozite și Taxe Locale prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 139. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru 

anul 2017 ale ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte 
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  Dna. Elena Nastasia, contabil șef al societății prezintă materialul. Se 

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

proiectul devenind HCL nr. 140. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 6 a Contractului 

de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a 

zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către ECO – SAL 

2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de 

administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, 

aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011 

  Dna. Elena Nastasia, contabil șef al societății prezintă materialul. Se 

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

proiectul devenind HCL nr. 141. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 6 a Contractului 

de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi 

oborul din Municipiul Târgovişte către ECO – SAL 2005 S.A., 

componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a 

domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin 

H.C.L. nr. 57/14.03.2011 

Dna. Elena Nastasia, contabil șef al societății prezintă materialul. Se 

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

proiectul devenind HCL nr. 142. 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte 

Dna. Elena Mihai, Șef Compartiment Financiar-Contabilitate prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 143. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru 

obiectivul de investiții „Design peisagistic spațiu destindere vizitatori” 

în cadrul Grădinii Zoologice Târgoviște 

  Dna. Florina Pârvescu, director Direcția Grădina Zoologică prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 144. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe 

din municipiul Târgovişte care vor participa la Programul local 

multianual privind creşterea performanţei energetice în anul 2018 

Dl. Aurel Ciobanu, director Direcția Managementul Proiectelor prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 145 

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

proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare 

drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște – LOT 3” 
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Dl. Aurel Ciobanu, director Direcția Managementul Proiectelor prezintă 

materialul.  

Dl. cons. Bercu susține că strada Stejarilor a fost creată în urma unei 

donații, o stradă care a primit denumire în septembrie 2017 și la momentul 

aprobării hotărârii de atribuire de denumire s-a susținut că aceasta nu 

implică obligații ale municipiului în ceea ce privește asigurarea de utilități; 

dl. cons Bercu dorește să știe câte persoane deservește strada, având în 

vedere că la momentul donației nu existau decât doi proprietari. 

Dl. Ciobanu răspunde că este una din străzile care a rămas neasfaltată 

din cartierul Priseaca și pe care municipiul în virtutea acțiunii de 

modernizare și reabilitare a tuturor străzilor din cartier a propus-o pentru 

reabilitare. 

Dl. cons. Gherghescu întreabă dacă strada are utilități. Dl. Ciobanu 

răspunde că există rețea de apă și de canalizare. 

Dl. Primar susține că săptămâna viitoare va fi semnat contractul de 

execuție pentru peste 4 km de stradă din cartierul Priseaca; este vorba de 

diferențele de asfaltat din str. Soarelui, Dâmboviței, Prisecii, Înfrățirii, 

Teilor, Oilor și Stupilor, existând deja aprobată nota conceptuală pentru 

strada Pădurii precum și pentru alte străzi din cartier, din acest punct de 

vedere este o abordare unitară a infrastructurii în cartier; mai mult decât 

atât există și trei proiecte de extindere a rețelei de canalizare și un proiect 

de extindere a rețelei de alimentare cu gaz; ele nu se vor realiza imediat, 

având în vedere că acum se aprobă nota conceptuală, mai este necesară o 

perioadă de un an și jumătate-doi până când se va ajunge la executarea 

lucrărilor respective. Totodată, dl. Primar adaugă că săptămâna viitoare se 

va semna contractul de execuție pentru Intrarea Teiș și strada Nicolae 

Filipescu. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 146. 

17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Extindere hală de producție și depozitare”, Târgoviște, str. Calafat, 

nr. 7, jud. Dâmbovița, beneficiar EURO AUDIT SERVICE S.R.L.  

  Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Municipiului prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 147. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, 

reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale Tudor 

Vladimirescu din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, beneficiar 

Municipiul Târgovişte 
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Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Municipiului prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 148. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Lucrări de extindere şi reabilitare sisteme de alimentare cu apă a 

sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare ape uzate şi extindere 

reţea de distribuţie gaze naturale pentru străzile Teilor, Prisecii, 

Plantelor, Pădurii, Crângului, Dâmboviţei şi Soarelui din Municipiul 

Târgovişte”, beneficiar Municipiul Târgovişte 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Municipiului prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 149. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Lucrări de extindere şi reabilitare sisteme de alimentare cu apă a 

sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare ape uzate pentru 

străzile Crizantemei, Ciocârliei, Zorilor, Lt. Viorel Mărceanu şi 

Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgovişte”, beneficiar Municipiul 

Târgovişte 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Municipiului prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 150. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire locuinţă S+P+1, anexă gospodărească şi împrejmuire 

teren”, Târgoviște, str. Tabaci, nr. 1, jud. Dâmbovița, beneficiari: 

Stan Ionuţ-Gabriel şi Stan Georgiana  

Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Municipiului prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru” și o abținere: Ilie Monica, proiectul devenind HCL nr. 151. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire locuinţă P+M”, Târgoviște, str. Soarelui, nr. 46 J, jud. 

Dâmbovița, beneficiari: Stănciulică Stelian şi Stănciulică Daniela 

Ionela 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitectul Șef al Municipiului prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 152. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 2 din 

data de 17.04.2018 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. 

  Dl. Eugen Pușcașu, Șef Serviciu Administrarea Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul.  

  Dna. cons. Livia Mocanu propune eliminarea sintagmei „care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre” de la finalul articolului 2, sintagma 

existând și în articolul 1. 
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  Se supune votului proiectul de hotărâre cu acest amendament. Se 

aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 153. 

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea și 

valorificarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcţiei de 

Salubritate 

Dna. Sitaru, Șef Serviciu Financiar-Contabil în cadrul Direcției de 

Salubritate prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere: Ilie Monica, proiectul 

devenind HCL nr. 154. 

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

privat al municipiului Târgovişte a unor bunuri imobile aflate în 

concesiunea Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A. pentru 

scoaterea din funcţiune în vederea casării 

Dl. Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

17 voturi „pentru” și două abțineri: Gherghescu Constantin și Patic Paul, 

proiectul devenind HCL nr. 155. 

21. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Municipiului Târgoviște a bunului 

imobil-teren, str. Constructorilor, nr. 10 şi constituirea dreptului de 

administrare în favoarea Direcţiei de Salubritate 

Dl. Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 156. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte  

Dl. Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 157. 

23. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea 

închirierii/concesionării unor bunuri imobile     

În sală sosește dl. Barbu Dumitru, fiind prezenți 20 de consilieri. 

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

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 3 m
2
, 

situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

Dna. Badea, reprezentant al Direcției de Salubritate prezintă materialul.  

Dl. cons. Bercu întreabă dacă există o persoană care să verifice dacă 

suprafețele închiriate corespund cu cele din contracte și dacă chiriașii sunt 

supravegheați zilnic în ceea ce privește întreținerea spațiilor închiriate. 

Dna. Badea răspunde că există o persoană responsabilă cu   

monitorizearea activității, inclusiv a spațiilor.  
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 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru” și două abțineri: Barbu Dumitru și Negoescu Mariana, proiectul 

devenind HCL nr. 158. 

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

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 m
2
, 

situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

Dna. Badea, reprezentant al Direcției de Salubritate prezintă materialul. 

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

proiectul devenind HCL nr. 159. 

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

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului comercial nr. 20, în 

suprafaţă de 20 m
2
, din incinta Oborului, situat în municipiul 

Târgovişte, Calea Ialomiţei 

RETRAS 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire 

de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 22 m
2
, situat în municipiul 

Târgovişte, adiacent Piaţa Bărăţiei, cvartal 35, parcela 1 

Dl. Dragomir, Șef Serviciu Contracte din cadrul Direcției de 

Administrare a Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. Se 

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

proiectul devenind HCL nr. 160. 

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

concesionării prin negociere directă, pe o perioadă de 10 ani, cu 

posibilitate de prelungire de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie, în 

suprafaţă de 47 m
2
, din imobilul naţionalizat situat în municipiul 

Târgovişte, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A 

 Dna. cons. Boboacă Doina nu participă la dezbateri și vot. 

 Dl. Eugen Pușcașu, Șef Serviciu Administrarea Patrimoniului Public și 

Privat prezintă materialul.  

 Se corectează proiectul de hotărâre în sensul eliminării sintagmei 

„scoaterea la licitaţie publică”. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul susmenționat. 

Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, un vot împotrivă: Barbu Dumitru, 

proiectul devenind HCL nr. 161. 

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

concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 103 

m
2
, situat în municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, Cvartal 95, 

Parcela 32 

 Dl. Dragomir, Șef Serviciu Contracte din cadrul Direcției de 

Administrare a Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și 
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două abțineri: Barbu Dumitru și Bercu Adrian, proiectul devenind HCL 

nr. 162. 

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

concesionării pe o perioadă de 5 ani, a 18 terenuri în suprafaţă totală 

de 18 m
2 
(1 m

2
 fiecare), situate în municipiul Târgovişte 

Dl. Dragomir, Șef Serviciu Contracte din cadrul Direcției de 

Administrare a Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. Se 

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

abținere: Bugyi Alexandru, proiectul devenind HCL nr. 163. 

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

închirierii a 13 terenuri şi 2 spaţii situate în municipiul Târgovişte, 

Calea Ialomiţei nr. 9, în incinta Complexului Turistic de Nataţie 

Târgovişte 

 Dl. Eugen Pătrașcu, directorul Direcției Complex Turistic de Natație 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 164. 

Se propun membrii comisiilor de licitație: Ion Neli, Bugyi Alexandru, 

Păunescu Andrei. Se supune votului. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o 

abținere: Rădulescu Cătălin 

Suplimentare 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

parteneriat dintre Municipiul Târgovişte și Clubul Sportiv Școlar 

Târgoviște pentru organizarea „Turneului Final al Campionatului 

Național Feminin de Baschet U18”, în perioada 02-06 mai 2018 

Dl. Cristian Dudea reprezentant al Compartimentului Relații Externe, 

Culturale, Artistice și Sociale prezintă materialul. Se supune votului 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere: Erich 

Agnes, proiectul devenind HCL nr. 165. 

Suplimentare 2 Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului 

Local Municipal Târgovişte de trecere din proprietatea publică a 

Judeţului Dâmboviţa în proprietatea publică a Municipiului 

Târgovişte a unui teren în suprafaţă de 400 m
2
,
 
situat în strada 

Nicolae Iorga, nr. 3 

Dl. Secretar prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

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

166. 

Suplimentare 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de 

oportunitate privind delegarea şi dezvoltarea serviciului de transport 

public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(CE) nr. 1370/2007 şi achiziţia de autobuze” 

  Dl. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor prezintă materialul.  

Marian Istrate reprezentantantul FIP Consulting S.R.L., compania de 

consultanță în domeniul mobilității urbane și a dezvoltării sistemelor de 
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transport public ecologice care a întocmit studiile de oportunitate, face o 

scurtă prezentare. Serviciul de transport public va fi efectuat de către un 

operator aflat în subordinea consiliului local, acesta va opera pe 11 trasee, 

o parte din ele fiind trasee noi, o parte trasee existente, o parte fiind 

reconfigurări sau extinderi ale capetelor traseelor existente. Serviciul va fi 

operat cu un număr de 40 de autobuze cu propulsie hibrid electric-diesel, 

achiziționate prin fonduri europene, cofinanțarea din partea municipiului 

este de 2%, personalul va fi de aproximativ 145 de angajați, din care 90 de 

șoferi. 

Dl. Secretar precizează că Studiul de oportunitate privind delegarea 

serviciului de transport public local de călători conține trei documente și 

anume: Proiectul Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de 

transport public local de călători, Caietul de sarcini al Serviciului de 

transport public local de  călători și Regulamentul Serviciului de transport 

public local de călători; deasemenea precizează că se propune gestiunea 

directă a serviciului de transport local de călători, ca modalitate de operare 

și administrare a serviciului de transport public local de călători în 

Municipiul Târgoviște, prin atribuire directă către un operator al 

municipiului. Cele trei documente programatice urmează să fie supuse unei 

proceduri de publicitate, respectiv publicarea în Jurnalul Uniunii Europene 

și să primească avizul Consiliului Concurenței. 

 Dl. cons. Bercu dorește să știe care este stadiul discuțiilor cu A.I.T.T. al 

cărui reprezentant a declarat în ședința consiliului local din luna martie că 

este de acord cu demararea discuțiilor pentru încetarea contractului prin 

acordul părţilor. 

 Dl. Primar susține că se discută în acest sens, contractul cu A.I.T.T 

fiind în derulare. Se creează posibilitatea gestiunii directe a serviciului, 

toată această procedură este făcută în vederea obținerii fondurilor 

europene; este unica modalitate în care se pot obține fonduri europene; 

contractul anterior este în derulare, el va înceta prin acordul părților, 

condițiile urmând să fie aprobate de către consiliul local. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 167.  

     Se propune ca președintele ședințelor consiliului local din luna mai să 

fie dl. cons. Tănase Silviu. Se supune la vot această propunere. Se aprobă 

cu 20 voturi „pentru”. 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu       jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

                                   Redactat, 

                       jr. Diana Ion 


