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     PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 26.09.2019 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 20 consilieri în funcţie, 

(absent fiind dl. cons. Adrian Ghinescu), 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. 2124 din data de 20.09.2019. 

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. Silviu-Gabriel Tănase, 

ales președinte pentru ședințele consiliului local din luna septembrie 

2019. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data 

03.09.2019. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct: 

 Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a 

statului de funcţii și a regulamentului de organizare ale Direcţiei de 

Asistență Socială  

Se supune la vot ordinea de zi împreună cu punctul suplimentar. 

Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere: Constantin Gherghescu. 

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 72/26.02.2009 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul      

,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 51 sc. A, din str. Lăzărică 

Petrescu” 

 Dna. Violeta Ilie, şef serviciu 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  20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 351. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 84/26.02.2009 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
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obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 50 sc. A, din str. 

Căpitan Stănică Ilie” 

Dna. Violeta Ilie, şef serviciu 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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 352. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 140/26.03.2009 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe C4, Bdul. 

Libertăţii” 

Dna. Violeta Ilie, şef serviciu 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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 353. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 148/26.03.2009 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul ,,Reabilitare termică bloc de locuinţe B3, Bdul. 

Libertăţii” 

  Dna. Violeta Ilie, şef serviciu 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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 354. 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 45/13.02.2017 

privind aprobarea indicatorilor economici pentru dotarea cu 

echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi dotări 

independente Cabinete Medicale Şcolare de Medicină Dentară 

  Dna. Violeta Ilie, şef serviciu 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 19 voturi 

“pentru” și o abţinere: Constantin Gherghescu, proiectul devenind HCL 

nr. 355. 

6. 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 
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„Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare și echipare Creșa nr. 2” 

  Dna. Violeta Ilie, şef serviciu 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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 356. 

7. 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” 

  Dna. Violeta Ilie, şef serviciu 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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 357. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 370/27.09.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de 

canalizare în Municipiul Târgovişte - Priseaca – pe străzile Teilor, 

Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului” 

  Dna. Violeta Ilie, şef serviciu 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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 358. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico - economici 

pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare drumuri de interes 

local - lot 4” 

  Dna. Violeta Ilie, şef serviciu în cadrul Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

  Dl. Primar, jr. Daniel-Cristian Stan, susține că este vorba despre 

un proiect important pentru comunitatea târgovișteană, în sensul că una 

dintre zonele cu probleme de infrastructură, respectiv Cartierul 

Romlux, va intra într-un proces de reabilitare și modernizare. În acest 

moment se lucrează la extinderile de canalizări la strada Zorilor, 

urmează strada Ciocârliei, iar după aprobarea indicatorilor tehnico-
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economici se lansează licitația de execuție; este un proiect care va 

schimba în mod radical condițiile din acest cartier. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 359. 

10. Proiect de hotărâre privind asocierea unităţii administrativ-

teritoriale Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al 

Municipiului Târgovişte, cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa, pentru realizarea în comun a investiţiei 

„Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului 

Târgovişte” - lotul 1 

  Dna. Violeta Ilie, şef serviciu în cadrul Direcţiei Managementul 

Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

Dl. Primar, jr. Daniel-Cristian Stan, susține că la acest moment 

licitația pentru atribuirea celor cinci loturi care alcătuiesc drumul de 

centură al municipiului Târgoviște este aproape finalizată, împărțirea pe 

cinci loturi înseamnă că se va putea lucra independent pe fiecare din 

ele, durata de execuție nu este foarte mare la nici unul dintre cele cinci 

loturi, iar în ceea ce privește lotul 1 acesta vizează străzile Laminorului, 

Petru Cercel, inclusiv pasajul rutier de la Petru Cercel. Este vorba 

despre o dezvoltare integrată a acelei zone având în vedere construcția 

mall-ului precum și a parcului de la U.M. Gară, pentru acesta urmând 

să se semneze contractul de execuție. 

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

“pentru” și o abţinere: dl. viceprimar Cătălin Rădulescu, proiectul 

devenind HCL nr. 360. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind 

condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului 

Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării 

rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de 

infrastructură necesare susținerii acestora, aprobat prin HCL nr. 

180/2019 

 Dl. jr. Alexandru Apostescu, consilier juridic în cadrul D.A.P.P.P., 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

        Dl. Primar, jr. Daniel-Cristian Stan, adaugă că este vorba despre 

regulamentul prin care deținătorii de rețele sunt obligați să se 

înregistreze la administrația locală târgovișteană, să inventarieze aceste 

rețele, astfel încât, până la începutul lunii octombrie să-și îndeplinească 

aceste obligații, ulterior administrația locală având posibilitatea să 

înlăture de pe stâlpi toate aceste rețele care parazitează orașul; 80% din 
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rețele sunt neutilizate, prin procedura care s-a lansat în urmă cu 6 luni 

s-a impus operatorilor de comunicații, rețele, cabluri să facă acest lucru 

în baza unor dispoziții legale exprese. La începutul lunii octombrie, 

administrația publică locală va proceda la îndepărtarea tuturor rețelelor 

în privința cărora proprietarii nu și-au îndeplinit obligațiile, adică să le 

inventarieze și să se le înregistreze, la acest moment sunt puțini cei care 

plătesc deși se utilizează infrastructură publică și, de asemenea, există 

foarte multe rețele abandonate care prezintă pericol pentru cetățeni și 

sunt inestetice. Dl. Primar face precizarea că orice cheltuială facută de 

administrația publică cu aceste rețele care nu ne aparțin va fi recuperată 

de la deținătorii rețelelor. Nu se dorește să fie lipsiți beneficiarii de 

aceste servicii importante, însă operatorii trebuie să respecte cadrul 

legal aplicabil. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 361. 

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Târgovişte 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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 362. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire staţie de distribuţie carburanţi, totem publicitar, 

împrejmuire parţială teren”, Municipiul Târgoviște, Judeţul 

Dâmboviţa, Tarla 17, P112/3, P112/4, beneficiar: ROM STAR 

S.R.L.  

Dna. arh. Alexandrina Soare, Arhitectul-şef al Municipiului 

Târgovişte, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 363. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire locuinţă colectivă cu spaţii comeciale la parter”,  

Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung nr. 92, Judeţul 

Dâmboviţa,beneficiari: Ion Liviu şi Ion Camelia Vihelmina  

Dna. arh. Alexandrina Soare, Arhitectul-şef al Municipiului 

Târgovişte, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 364. 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 142/27.05.2015 

privind darea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Târgovişte, 

a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgovişte, în 

suprafaţă de 935 m
2
, situat în str. Doctor Marinoiu, nr. 17  

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 19 voturi 

“pentru”, o abţinere: dna. cons. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu, 

proiectul devenind HCL nr. 365. 

15. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare 

în favoarea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște asupra unor 

spații, proprietate publică a municipiului Târgoviște, situate în str. 

Calea Domnească, nr. 216 

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 366. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte 

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 367. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din 

data de 17.09.2019 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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 368. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 5 din 

data de 17.09.2019 al Comisiei de analiză şi repartizare a 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 369. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL 

către actualul chiriaş 

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 370. 

20. Suplimentare ordine de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei, a statului de funcţii și a regulamentului de 

organizare ale Direcţiei de Asistență Socială 

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 371. 

Dl. cons. Virgil-Ciprian Oprescu propune ca președintele pentru 

ședințele consiliului local din luna octombrie 2019 să fie dl. Cătălin 

Rădulescu.  

Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 19 de voturi 

“pentru”, o abţinere: dl. cons. Silviu-Gabriel Tănase. 

 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

                       

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL GENERAL  

                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

            ec. Silviu-Gabriel Tănase                      jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

         Redactat,  

                   jr. Diana Ion 


