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                                PROCES VERBAL 

                  încheiat în urma şedinţei ordinare 

             a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                           din data de 26.10.2018 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri în funcţie, 

absent fiind dl. cons. Dumitru Barbu (dl. cons. Adrian Bercu sosind în 

sală ulterior începerii lucrărilor ședinței), dl. secretar al Municipiului 

Târgovişte, jr. Chiru-Cătălin Cristea, 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. 2550 din data de 22.10.2018. 

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 dl. cons. George-Florin Ionete, 

ales președinte pentru ședințele consiliului local din luna octombrie. 

Se propune suplimentarea ordinei de zi cu două puncte: 1. Proiect 

de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea 

transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule 

ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului, 

modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele 

deservite de transport public în Municipiul Târgovişte" și 2. 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire depozit deschis pentru prefabricate din beton”, str. 

Laminorului, nr. 35, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar 

SOMACO ANTREPRIZĂ S.R.L. 

Se supune votului ordinea de zi împreună cu cele două puncte 

suplimentare. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

Se supune votului procesul-verbal al ședinței extraordinare din data 

de 10.10.2018. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

Se supune votului procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 

26.09.2018. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

Se supune votului procesul-verbal al ședinței extraordinare din data 

de 05.09.2018. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și două abțineri: 

Gherghescu Constantin și Rădulescu Cătălin. 

Se supune votului procesul-verbal al ședinței extraordinare din data 

de 12.09.2018. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere: 

Gherghescu Constantin. 

Se trece la ordinea de zi. 
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1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului 

de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale 

Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște 

     Dna. Violeta Scarlat reprezentant al Teatrului Municipal Tony 

Bulandra Târgoviște prezintă materialul.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 395 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului 

de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale 

Direcției Complex Turistic de Natație 

Dl. Ciprian Prisăcaru, directorul Complexului Turistic de Natație 

prezintă materialul.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 396 

3. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice 

din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi 

Privat, ca urmare a promovării în grad profesional 

Dna. dir. Daniela Popa prezintă materialul. Se supune votului 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 397 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L. 

Dl. Constantin Tomescu, directorul societății Municipal Security 

S.R.L. prezintă materialul.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 398  

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 Maria, reprezentantul Companiei de Apă Târgoviște-

Dâmbovița S.A. prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, 2 “abţineri”: Gherghescu 

Constantin și Ghinescu Adrian, proiectul devenind HCL nr. 399 

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, 

depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” 

  Dl. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul Municipiului, prezintă 

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 400 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului social 

al Societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște 
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Dl. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul Municipiului, prezintă 

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 401 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor 

publice și a locurilor în care se pot presta activități în folosul 

comunității 

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

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 402 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 

Dna. Daniela Popa, directorul economic prezintă materialul. Se 

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

proiectul devenind HCL nr. 403 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiei „Extindere 

reţea de gaze naturale pe strada Cronicarilor, localitatea 

Târgovişte, judeţul Dâmboviţa” 

  Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, 

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

cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 404 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 

cheltuielilor aferente proiectului ”Îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi 

echiparea Grădiniţei cu program prelugit “Rază de Soare” din 

Târgovişte, jud. Dâmboviţa” 

Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, 

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

cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 405 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor economici 

aprobați prin H.C.L. nr. 76/05.05.2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții „Extindere și 

amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște” 

Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, 

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

cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 406 

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

266/28.07.2017 referitoare la 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 și amenajare Creșa în zona 

Gradiniței nr. 8 Târgoviște” 

Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, 

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

cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 407 
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14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

202/29.06.2018 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare      pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 

și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște” 

Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, 

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

cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 408 

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

203/29.06.2018 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare      pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 

și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște” 

Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, 

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

votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru” și o 

“abţinere: Tănase Silviu-Gabriel, proiectul devenind HCL nr. 409 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri 

Urbanistice 

16.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal  „Construire două locuințe P, două garaje și împrejmuire 

teren”, str. Luceafărului, nr. 16, Târgoviște, jud. Dâmbovița, 

beneficiari BĂICUȘ IRINEL-MARIUS și BĂICUȘ MIHAELA 

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. 410 

16.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal  „Construire locuință P+1 și anexă parter”, str. Radu 

Petrescu, nr. 9, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari BĂLĂJEL 

DANIEL-LIVIU și BĂLĂJEL FLORINA-LUMINIȚA 

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. 411 

16.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire Centru Comercial Târgoviște, împrejmuire 

teren, branșamente utilități, platforme, accese în incintă, sens 

giratoriu și organizare de șantier”, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, 

Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Județul Dambovița - 

Consiliul Județean Dâmbovița pentru Societatea PK GRIZZLY 

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. 412 

16.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal  „Construire locuință P+M și împrejmuire teren”, str. Oituz, 
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nr. 8A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari POPA CIPRIAN-

IONUȚ și POPA NADIA 

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. 413 

16.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire spații de depozitare și împrejmuire”, str. 

Laminorului, nr. 21 și 21A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar 

Societatea PROFILMET 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. 414 

16.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire atelier tâmplărie”, str. Înfrățirii, nr. 53A, 

Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar RĂDUCANU IONELA-

CORINA 

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. 415 

16.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Lotizare teren în scopul construirii de locuințe, funcțiuni 

complementare și anexe gospodărești”, str. Calea Câmpulung, nr. 

184, Tarla 45, Parcela 643/16, Târgoviște, jud. Dâmbovița, 

beneficiar ȚÎNCU MIHAI-LILIAN 

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. 416 

16.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal  „Construire service și spălătorie auto”,  str. Aleea 

Mănăstirea Dealu, nr. 2B, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari 

VĂSII MIHAELA și VĂSII MARIO 

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. 417 

Suplimentare ordine de zi :Proiect de hotărâre  privind aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal  „Construire depozit deschis pentru 

prefabricate din beton”, str. Laminorului, nr. 35, Târgoviște, jud. 

Dâmbovița, beneficiar SOMACO ANTREPRIZĂ 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. 438 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local 

Municipal Târgoviște, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
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Antidrog Dâmboviţa și  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa 

în vederea implementării proiectului „ABC-ul emoțiilor” în școlile 

gimnaziale din Municipiul Târgoviște 

Dna. Roxana Duică, Șef Birou Resurse Umane, Relaţii Externe, 

Culturale, Artistice şi Sociale, prezintă materialul. Se supune votului 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 418 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 

asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local 

Municipal Târgoviște, Centrul Județean de Cultură Dâmboviţa și 

Direcția pentru Agricultură Judeţeană Dâmboviţa în vederea 

organizării evenimentului „Zilele Recoltei”, în perioada 8-11 

noiembrie 2018 

Dna. Roxana Duică, Șef Birou Resurse Umane, Relaţii Externe, 

Culturale, Artistice şi Sociale, prezintă materialul. Se supune votului 

proiectul de hotărâre. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 18 voturi “pentru” și o “abţinere”: Rădulescu Cătălin, 

proiectul devenind HCL nr. 419 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 

asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local 

Municipal Târgoviște, şi Municipiul Targovishte, Bulgaria, în 

vederea organizării unei tabere pentru elevii bulgari, în județul 

Dâmbovița, în perioada vacanței școlare 

Dna. Roxana Duică, Șef Birou Resurse Umane, Relaţii Externe, 

Culturale, Artistice şi Sociale, prezintă materialul. Se supune votului 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 420  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor 

apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi 

Dl. Eugen Pușcașu, șef Serviciu Administrarea Domeniului Public 

și Privat, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 18 voturi “pentru” și  o “abţinere”: Oprescu Virgil-

Ciprian, proiectul devenind HCL nr. 421 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe 

ANL către actualii chiriaşi 

Dl. Eugen Pușcașu, șef Serviciu Administrarea Domeniului Public 

și Privat, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 422 

  Dl. cons. Adrian Bercu sosește în sala de ședință, fiind prezenți 20 

consilieri. 

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată din 

proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea 

Arhiepiscopiei Târgoviştei a unui teren în suprafaţă de 4491 m
2
, 
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situat în Municipiul Târgoviște, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 57, 

Judeţul Dâmboviţa 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o “abţinere”: Bercu Adrian, 

proiectul devenind HCL nr. 423 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

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

424 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

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

425 

25. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al 

Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

Dl. Ivanovici Traian, reprezentantul societății Municipal Construct 

S.A., prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 426 

26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în 

vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile: 

26.1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

de 8 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 

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

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 427 

26.2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

de 2 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropolie 

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

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 428 

26.3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

de 8 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropolie 

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

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 429 



  

8 
 

26.4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

de 6 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropolie 

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

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 430 

26.5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

de 7,3 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropolie 

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

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 431 

26.6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

de 8 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropolie 

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

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 432 

26.7. 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 Mitropolie 

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

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 433 

26.8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

de 8 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Mitropolie 

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

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 434 

26.9. 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 Mitropolie 

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

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 435 

26.10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în 

suprafaţă de 23 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Calea 

București, bl. O1, parter 

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

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

voturi “pentru”, o “abţinere”: Rădulescu Cătălin, proiectul devenind 

HCL nr. 436 



  

9 
 

Se fac propunerile pentru comisia de licitație: Negoescu Mariana-

Georgeta, Bugyi Alexandru, Păunescu Mihai-Andrei. Se supune la vot. 

Se aprobă cu 18 voturi pentru și două abțineri: Gherghescu Constantin 

și Rădulescu Cătălin. 

Suplimentare ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de 

investiţii „Îmbunătăţirea transportului public urban prin 

achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii 

necesare transportului, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii 

rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul 

Târgovişte" 

Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor, 

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

cu 15 voturi “pentru” și 5 “abţineri”: Bercu Adrian, Gherghescu 

Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli și Negoescu Mariana-Georgeta, 

proiectul devenind HCL nr. 437 

 Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din 

luna noiembrie 2018 să fie dl. cons. Paul-Ciprian Patic. Se supune 

votului. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”. 

 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

    ec. George-Florin Ionete                      jr. Chiru-Cătălin Cristea 

  

                     

 

 

                                                                        Redactat, 

               jr. Diana Ion 

 


