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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 27.07.2018 

 

Dl. Chiru-Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 16 din numărul de 21 

de consilieri în funcţie, absenți fiind: Erich Agnes, Negoescu Mariana, 

Rădulescu Cătălin (dnii. Păunescu Andrei și 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. 1658 din data de 23.07.2018. 

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. Honorius Moțoc, ales 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna iulie.  

 Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”. 

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

20.06.2018. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”. 

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

29.06.2018. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” și o abținere: Ionete George 

Florin. 

În sală sosește dl. Păunescu Andrei, fiind prezenți 17 consilieri. 

Dl. Primar Daniel-Cristian Stan dorește să felicite elevii care au obținut 

media 10 la examenul de bacalaureat, exprimând recunoștința pe care 

comunitatea locală o are față de copiii care fac cinste municipiului 

Târgoviște: Drăghici Bianca Ana-Maria de la Liceul de Arte „Bălașa 

Doamna” și Stăncescu Georgian Constantin de la Colegiul Național 

„Constantin Carabella” 

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Înțelegeri de 

Cooperare între Municipiul Târgoviște – județul Dâmbovița din 

România și Municipiul Guilin, Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang 

din Republica Populară Chineză 

 Dna. Roxana Duică, Șef Compartiment Relaţii Externe, Culturale, 

Artistice şi Sociale, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi “pentru” și o abținere: Bercu Adrian, dna. 

Ilie Monica lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 243 

2. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii contractuale 

din cadrul Direcției Grădina Zoologică 
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 Dl. Emil Ionică, Șef Serviciu Financiar Contabil din cadrul Direcției 

Grădina Zoologică, prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi “pentru”, dna. Ilie Monica lipsește din 

sală, proiectul devenind HCL nr. 244 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 205/18.08.2016 

referitoare la aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată a 

obligațiilor fiscale restante de către organul fiscal local, 

contribuabililor din municipiul Târgovişte 

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

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 245 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a 

Asociaților la Municipal Security S.R.L. Târgovişte 

 Dl. Secretar Chiru-Cătălin Cristea prezintă materialul. Se supune 

votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 246 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de 

întreţinere pentru copiii care frecventează Serviciul Creşe din cadrul 

Direcţiei de Asistenţă Socială, în anul şcolar 2018-2019 şi a 

Metodologiei de organizare şi funcţionare a Serviciului Creşe 

 Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 247 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru social 

integrat pentru persoane vârstnice și Cantină de ajutor social” 

Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 248 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Relocare Centrul Social 

Adăpostul de Noapte Speranța” 

Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 249 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare 

(consolidare, recompartimentare) modernizare și echipare Creșa nr. 

2” 

Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 250 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Extindere, reabilitare 

(consolidare, recompartimentare) modernizare și echipare Creșa 

Spiriduș” 

Dna. Marcela Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, 

prezintă materialul. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul devenind 

HCL nr. 251 

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

de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Creare/modernizare 

spații verzi - Strada Laminorului și Strada George Cair din 

Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița” 

Dl. Aurel Ciobanu, director al Direcției Managementul Proiectelor, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 252 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creare/modernizare 

locuri de joacă pentru copii – str. Aleea Grivița, lângă blocul de 

locuințe sociale nr. 1” 

Dl. Aurel Ciobanu, director al Direcției Managementul Proiectelor, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 253 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creare/modernizare 

locuri de joacă pentru copii – str. I.E. Florescu, lângă blocul de 

locuințe sociale nr. 6” 

Dl. Aurel Ciobanu, director al Direcției Managementul Proiectelor, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 254 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creare/modernizare 

locuri de joacă pentru copii – Cartier Prepeleac, strada Petru Cercel” 

Dl. Aurel Ciobanu, director al Direcției Managementul Proiectelor, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 255 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Înființare și dotare 

Creșă-str. I.E.Florescu, nr. 8 A din Municipiul Târgoviște” 

Dl. Aurel Ciobanu, director al Direcției Managementul Proiectelor, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 256 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizare și dotare 

Grădiniță cu program prelungit-str. I.E.Florescu, din Municipiul 

Târgoviște” 
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Dl. Aurel Ciobanu, director al Direcției Managementul Proiectelor, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 257 

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

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe 

sociale în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” 

Dl. Aurel Ciobanu, director al Direcției Managementul Proiectelor, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 258 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și 

modernizare străzi ZUM 1 Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, 

Fructelor și Luceafărului” 

Dl. Aurel Ciobanu, director al Direcției Managementul Proiectelor, 

prezintă materialul. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul devenind 

HCL nr. 259 

Dl. Primar adaugă că este vorba de doisprezece investiții finanțate în 

cadrul Grupului de Acțiune Locală din POCU și POR, contract în valoare 

de 7 milioane de euro, se dorește ca în următoarele două săptâmâni să se 

semneze contractul de finanțare. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Realizare Bază Sportivă la Liceul 

Teoretic Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște, Județul Dâmbovița” 

Dl. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcției Managementul 

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

Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 260 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 369/27.09.2017 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră și distribuție apă 

pe strada Intrarea Teiș, Municipiul Târgoviște” 

 Dl. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcției Managementul 

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

Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 261 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 5/12.01.2018 

referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu 

gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte 

Dl. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcției Managementul 

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

aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 262 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la 

data de 30.06.2018 
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Dna. Daniela Popa, director al Direcției Economice prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 263 

22. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018  

Dna. Daniela Popa, director al Direcției Economice prezintă 

materialul.Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 264 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire Stație ITP, recepție rapidă și vopsitorie”, str. Calea 

Câmpulung, nr. 166, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar 

Societatea AUTO BEST S.R.L.” 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitect Șef al Municipiului Târgoviște, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 265 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire clopotniță cu anexe (capelă, trapeză, lumânărar)”, str. 

Octav Enigărescu, nr. 10, Cartierul Tineretului –

Sagricom,Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Arhiepiscopia 

Târgoviștei pentru Biserica „Sf. Voievod Neagoe Basarab” 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitect Șef al Municipiului Târgoviște, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 266 

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, Arhitect Șef al Municipiului Târgoviște, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 267 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire locuință tip duplex P+M”, str. Cernăuți, nr. 

16F1,Târgoviște, jud. Dâmbovița,  beneficiari: Cărănescu Gabriel și 

Cărănescu Mariana-Denisa 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitect Șef al Municipiului Târgoviște, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 268 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință Parter”, str. Mitropolit Antim Ivireanu, nr. 

14,Târgoviște, jud. Dâmbovița,  beneficiari: Gâmbă Mircea și Gâmbă 

Maria 
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Dna. Alexandrina Soare, Arhitect Șef al Municipiului Târgoviște, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 269 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire locuință colectivă cu spații comerciale la parter”, str. 

Gral. I.E. Florescu, nr. 16A, Târgoviște, jud. Dâmbovița,  beneficiar 

Ion Liviu 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitect Șef al Municipiului Târgoviște, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 270 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință individuală, anexe gospodărești complementare 

și împrejmuire teren”, str. Prisecii, nr. 32, Târgoviște, jud. 

Dâmbovița, beneficiar Rădulescu Glencora 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitect Șef al Municipiului Târgoviște, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 271 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Modernizare și extindere pe orizontală și verticală locuință C1 și 

împrejmuire teren”, str. Cpt. Tudorică Popescu, nr. 53, Târgoviște, 

jud. Dâmbovița, beneficiar Ștefan Ștefan-Costel 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitect Șef al Municipiului Târgoviște, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 272 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Construire locuință Parter”,str. Calea București, nr. 54, Târgoviște, 

jud. Dâmbovița, beneficiari: Toma Iulian și Toma Gabriela 

Dna. Alexandrina Soare, Arhitect Șef al Municipiului Târgoviște, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 273 

24. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor 

mijloace fixe aflate în administrarea Direcţiei Grădina Zoologica 

Dl. Emil Ionică, Șef Serviciu Financiar Contabil din cadrul Direcției 

Grădina Zoologică, prezintă materialul.Se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

274 

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

58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de 

construcții edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A., 

componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a 

domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte 

 Dl. Secretar Chiru-Cătălin Cristea prezintă materialul. Se supune 

votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 275 
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26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente 

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi 

Dl. Eugen Pușcașu, Șef Serviciu Administrarea Patrimoniului Public 

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

aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 276 

27. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziționare 

de către Municipiul Târgoviște a unui teren în suprafață de 1 ha, 

situat în Priseaca 

Dl. Laurențiu Alexandru, Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de 

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

aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 277 

28. Proiect de hotărâre privind actualizarea prețului de înstrăinare 

pentru terenurile situate în zona Sagricom a Municipiului Târgoviște 

și vânzarea directă a două loturi de teren atribuite în condițiile Legii 

nr. 15/2003 

Dl. Tinel Nicolae, Șef Serviciu Cadrastru, prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 27 

29.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în 

domeniul public al Municipiului Târgovişte a unor bunuri imobile 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Biroului Evidența Patrimoniului, 

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

20 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 279 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte  

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Biroului Evidența Patrimoniului, 

prezintă materialul. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul devenind 

HCL nr. 280 

31. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu 

titlu gratuit în favoarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România 

asupra unui spațiu în suprafață de 43,47 mp situat în Calea 

București , bloc O1 parter Micro XI 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Biroului Evidența Patrimoniului, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 281 

32. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte  

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Biroului Evidența Patrimoniului, 

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

17 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 282 

Dl. cons. Oprescu Ciprian părăsește lucrările ședinței, cu acordul 

președintelui, rămânând prezenți 16 consilieri. 

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

închirierii/concesionării unor bunuri imobile   
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1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea 

închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafaţă de 13 m
2
, 

situat în Municipiul Târgovişte, Piața Bărăției 

Dna. Ana Badea, reprezentant al Direcției de Salubritate prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 283 

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

închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 m
2
, 

situat în Municipiul Târgovişte, str. 9 Mai, nr. 2B, zona BRD, cvartal 

22, parcela 50, în vederea amplasării unui panou publicitar 

Dl. Ion Dragomir, Șef Serviciu Contracte, Autorizații din cadrul 

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 284 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 

ani, a unui teren în suprafaţă de 12 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, 

Bdul. I.C. Brătianu-zona stației de autobuz Dealu Mare 

Dl. Ion Dragomir, Șef Serviciu Contracte, Autorizații din cadrul 

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 285 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 

18,68 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai 

Dl. Ion Dragomir, Șef Serviciu Contracte, Autorizații din cadrul 

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 286 

Dl. cons. Barbu Dumitru sosește în sală, fiind prezenți 17 consilieri. 

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

concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 38 

m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, adiacent bl. 12 IPJ, 

cvartal 23, parcela 88 

Dl. Ion Dragomir, Șef Serviciu Contracte, Autorizații din cadrul 

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prezintă 

materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 287 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 408 

m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vidin, adiacent str. Petru 

Cercel, cvartal 203, parcela 27 

Dl. Ion Dragomir, Șef Serviciu Contracte, Autorizații din cadrul 

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prezintă 
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materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 288 

Se propun membri în comisiile de licitație: Ghinescu Adrian, Joița Ion 

și Ionete George-Florin. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”. Se supune la vot componența comisiei. Se aprobă cu 15 voturi 

„pentru” și două abțineri: Cucui Ion și Ghinescu Adrian. 

34. Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială pentru perioada 

ianuarie-iunie 2018 

S-a luat act. 

35. Informare privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2018   

S-a luat act. 

Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna 

august să fie dl. cons. Paul-Ciprian Patic. Se supune votului. Se aprobă cu 

17 de voturi “pentru”. 

 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

                prof. Honorius Moțoc                        jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

                             Redactat, 

                                  jr. Diana Ion 

 


