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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 29.06.2018 

 

Dl. Chiru-Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 

de consilieri în funcţie, dna. Boboacă Doina 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. 1438 din data de 25.06.2018. 

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. Ion Cucui, ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna iunie.  

 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte: 1. Proiect de 

hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului 

Urbanistic General al Municipiului Târgovişte și 2. Proiect de hotărâre 

privind modificarea HCL nr. 195/30.05.2018 referitoare la transmiterea 

unor imobile teren, cu destinația străzi, din domeniul public al 

Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița. 

  Se supune votului ordinea de zi și suplimentarea susmenționată. Se 

aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

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

18.05.2018. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

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

30.05.2018. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului 

de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 

Târgovişte 

 Dna. Roxana Duică, Șef Birou Resurse Umane prezintă materialul 

prin care se propune desființarea unui număr de opt posturi de natură 

contractuală, vacante, din cadrul Compartimentului Implementare 

Proiecte, urmare adresei Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița privind 

stabilirea numărului maxim de posturi, potrivit OUG nr. 63/2010. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 198 
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2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului 

de funcţii ale Poliției Locale a Municipiului Târgoviște 

 Dl. Secretar prezintă materialul, cu precizarea că numărul de posturi în 

cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște este într-o formulă ce 

ține de populația municipiului; Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița a 

comunicat scăderea numărului cu un post, s-a obținut avizul Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici, ca atare se solicită reducerea 

organigramei și a statului de funcții cu un post. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 199 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului 

de funcţii ale Direcţiei de Salubritate 

 Dna. Maria Tănase, reprezentant al Direcției de Salubritate prezintă 

materialul.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 200 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală 

Ordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-

DÂMBOVIŢA S.A. 

 Dl. Adrian Dumitru, directorul Companiei de Apă Târgovişte-

Dâmboviţa S.A. prezintă materialul.  

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

“pentru” și două abțineri: Gherghescu Constantin și Patic Paul-Ciprian, 

proiectul devenind HCL nr. 201 

5. Proiect de hotărâre privind 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. 

 Dl. Primar adaugă că acest proiect reprezintă prima etapă dintr-un 

proiect mai amplu de reabilitare a centrului municipiului Târgoviște, pe 

ordinea de zi fiind încă două proiecte care vizează acest aspect, referitoare 

la Piața Revoluției și Piața Tricolorului; proiectul ce vizează Piața 

Tricolorului este într-un stadiu mai avansat, este posibil ca în termen de 

30 de zile să fie finalizată proiectarea și se va putea scoate la licitație 

publică de lucrări, ceea ce înseamnă că execuția poate începe în toamnă; 

reabillitarea zonei Parcul Mitropoliei și Piața Revoluției ar putea începe 

anul viitor, ceea ce va schimba într-o măsură importantă zona centrală a 

municipiului, având în vedere și reabilitarea începută acum doi ani când 

au început lucrările la Piața Mihai Viteazul. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 202 
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6. Proiect de hotărâre privind 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. 

 Dl. Primar adaugă că este vorba de lucrări ample ce vizează 

canalizare, alimentare cu apă, cu energie electrică, schimbarea tuturor 

rețelelor. 

  Dl. Ciobanu susține că în cadrul proiectului se dorește desfacerea 

integrală a pavimentului existent şi realizarea unei zone de alei pietonale, 

realizarea acceselor în piata de tip plan înclinat (rampă), fără trepte sau 

borduri în vederea asigurării unui acces facil persoanelor cu dizabilităţi, 

biciclişti, cărucioare pentru copii; modernizarea tuturor reţelelor edilitare 

aferente pieţei: canalizare pluvială; alimentare cu apă (irigaţii spaţii verzi, 

fântână arteziană, hidranţi exteriori – dacă este cazul; alimentare cu 

energie electrică (iluminat exterior, iluminat ambiental; telecomunicaţii 

(spot wi-fi, muzică ambientală); extinderea zonelor verzi; aliniament cu 

platani, plantaţie de magnolii, gazon şi amenajări florale, dotare cu 

mobilier urban modern şi de bună calitate.  

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 203 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 193/12.08.2016 

referitoare la aprobarea achiziţionării de echipamente şi mobilier 

specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi 

dotări independente pentru “Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1” 

din Targoviste prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

 Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 204 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul 

„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE 

PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI 

ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU 

DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” 
 Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 205 
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 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare 

Piaţa Tricolorului din Municipiul Târgovişte”, județul Dâmbovița 

 Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul. 

   Dl. cons. Bercu afirmă că Grupul Partidului Național Liberal susține 

aceste proiecte de modernizare a orașului, însă dorește să puncteze că în 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, aprobată în anul 2016, sunt 

incluse și aceste proiecte de modernizare, iar în proiectele existente pe 

ordinea de zi nu se regăsește nici o referire la Strategia Integrată de 

Dezvoltare Urbană în care sunt prevăzute alte surse de finanțare și nu 

bugetul local; dl. cons. Bercu dorește să știe dacă în cadrul proiectelor de 

pe ordinea de zi se ține cont de Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 

și în ce fel. 

  Dl. Primar răspunde că Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană este 

un document cerut în mod expres pentru finanțarea proiectelor pe Axa 4, 

nu este o strategie de dezvoltare urbană de tipul celei avute în vedere de 

dl. cons. Bercu. Referitor la faptul că nu s-au accesat fonduri pe Axa 5, dl. 

Primar susține că fondurile pe această axă sunt foarte reduse; a fost depus 

un proiect pe această axă (Casa Fusea Pârvulescu), dar nu au fost obținute 

fonduri și se încearcă finanțarea pe fondurile alocate cu destinația 

„Centenar”; dl. Primar susține că Parcul Mitropoliei nu ar fi putut fi 

reabilitat pe Axa 5, poate doar zona ruinelor; în cazul în care se mai 

suplimentează axa de finanțare, studiile de fezabilitate pot constitui temei 

pentru accesarea acestor sume; există exemplul străzilor Gimanziului, 

Horea, Cloșca, Justiției care au fost initial finanțate din bugetul local și 

ulterior prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Strategia Integrată 

de Dezvoltare Urbană este o strategie pe o perioadă mai lungă, în timp ce 

proiectele despre care se discută astăzi nu afectează acea strategie. 

  Dl. cons. Bercu susține că în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 

se prevede construirea de parcări subterane în proximitatea zonei centrale, 

dar dacă se vor executa aceste lucrări de reabilitare, consideră că este 

puțin probabil ca ulterior să se execute lucrări pentru construcția unor 

parcări. 

  Dl. Primar precizează că în viziunea Uniunii Europene după 

implementarea proiectului ce vizează mobilitatea urbană si transportul 

public ecologic, accesul auto în zona centrală va trebui să fie foarte redus; 

va exista un transport public care va oferi suficiente mijloace astfel încât 

să se evite aglomerarea zonei centrale. 

  Dl. cons. Barbu susține că Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană era 

obligatorie pentru orice administrație care dorea accesarea de fonduri, 

acesta este și motivul pentru care se limitează la perioada 2014-2020. În 

strategie sunt lucrări pe care administrația publică le-a avut în vedere 
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atunci când a fost aprobată; proiectele promovate se înscriu în strategie. 

Totodată susține că tendința generală este ca zonele centrale să nu mai fie 

aglomerate de autovehicule, dar totodată trebuie găsite soluții pentru 

crearea de locuri de parcare, în zone apropiate de zona centrală. 

  Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 206 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 81/20.02.2018 

referitoare la schimbarea destinaţiei imobilului teren „Poligon 

instruire” - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Calea Ialomiţei, 

nr. 5 în depou şi staţie de capăt 

 Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 207 

11.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal  „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”, str. 

Înfrățirii, nr. 58A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar 

CONSTANTINESCU ELENA-RODICA 

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

“pentru”, dl. cons. Păunescu Andrei lipsește din sală, proiectul devenind 

HCL nr. 208 

11.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire locuință P+M și garaj”, str. Înfrățirii, nr. 27, 

Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar MARIN RODICA 

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

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

nr. 209 

11.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Reamenajare, extindere pe orizontală și verticală construcție 

existentă și schimbare de destinație din locuință în clădire pentru 

servicii medicale”, Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 10, jud. 

Dâmbovița, beneficiar Societatea NEWHEALTH S.R.L. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 210 

11.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire Sală de activități recreative și distractive, spații 

auxiliare funcționale și tehnice, anexe, amenajare și împrejmuire 

teren, regim de înălțime P+1”, Târgoviște, T9, P50/5, jud. Dâmbovița, 

beneficiar Societatea PODARU PROD S.R.L. 

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

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

nr. 211 

11.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire locuință D+P+1”, garaj și împrejmuire teren, str. 
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Mr. Eugen Brezișeanu, nr. 26, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari 

POPA CONSTANTIN și POPA ELENA 

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

“pentru” și o abținere: Joița Ion, proiectul devenind HCL nr. 212 

11.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire locuință P+1, împrejmuire teren, anexă 

gospodărească, garaj auto”, Târgoviște, str. Radu Greceanu, nr. 14, 

jud. Dâmbovița, beneficiar TUDOR ELENA ROXANA 

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

“pentru”, dl. cons. Oprescu Virgil lipsește din sală, proiectul devenind 

HCL nr. 213 

11.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire locuință și anexe gospodărești”, str. Prisecii, nr. 

52A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar TUFAN CORNEL 

  Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dl. cons. Oprescu Virgil lipsește din 

sală, proiectul devenind HCL nr. 214 

12. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe aflate în 

administrarea Societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște 

 Directorul Societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, dl. Ionuț Beju 

prezintă materialul. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 215 

13. 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 20 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 216 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din 

data de 15.06.2018 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor 

sociale  

Dl. Eugen Pușcașu, Șef Serviciu Administrarea Patrimoniului Public 

și Privat prezintă materialul. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 217 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 3 din 

data de 15.06.2018 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. 

Dl. Eugen Pușcașu, Șef Serviciu Administrarea Patrimoniului Public 

și Privat prezintă materialul. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 218 

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

vederea vânzării unei părți din spațiul cu destinație de locuinţă și a 
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terenului aferent din imobilul naționalizat situat în Municipiul 

Târgovişte, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11 

Dl. Eugen Pușcașu, Șef Serviciu Administrarea Patrimoniului Public 

și Privat prezintă materialul. 

Se propune ca din comisia de licitație să facă parte și următorii 

consilieri: Bercu Adrian, Ionete George și Joița Ion. Se supune votului 

componența comisiei. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 219 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din 

funcţiune şi casarii a bunului imobil „Pivniţă Alimente-Grădiniţa cu 

Program Prelungit Nr. 14” 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 220 

18. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al 

Municipiului Târgovişte în domeniul public al Judeţului Dâmboviţa a 

bunurilor imobile situate în Sat Priboiu, Comuna Brăneşti, județul 

Dâmbovița 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. 

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

“pentru” și două abțineri: Joița Ion și Gherghescu Constantin, proiectul 

devenind HCL nr. 221 

19. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare 

în favoarea Direcției de Salubritate asupra Punctului Termic CT 3, 

Micro 9 Aleea Prof. Radu Gioglovan  
Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 222 

20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare 

în favoarea Direcției de Asistență Socială asupra spațiilor ce 

alcătuiesc parterul imobilului-Clădire Cămin nr. 1, Bdul. Regele 

Carol I, nr. 70 

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. 

Dl. cons. Bercu întreabă dacă nu s-au mai făcut intervenții la Centrul 

Social „Speranța” în ultimele 6-8 luni. 

Dl. Primar răspunde că nu a fost nici o intervenție de reabilitare pentru 

acest centru în ultimii 2-3 ani. Se dorește ca centrul să funcționeze în 
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Clădirea Cămin nr. 1 și în locul în care funcționează centrul acum, să fie 

construite o creșă și o grădiniță, având în vedere că există solicitări în 

acest sens din partea locuitorilor din micro 2. 

Dl. cons. Bercu susține că în actuala clădire a Căminului nr. 1 locuiesc 

anumite persoane și dorește să știe unde vor locui acestea pe perioada 

reabilitării clădirii. 

Dl. Primar răspunde că persoanele în cauză pot beneficia, în condițiile 

legii, de serviciile de asistență socială, însă persoanele în cauză nu sunt 

cetățeni ai municipiului, ei vor fi preluați, dar nu ar trebui încurajate să 

stea fără forme legale într-o clădire în care teoretic, potrivit destinației, ar 

trebui să se desfășoare cursuri universitare; se încearcă găsirea unei soluții 

pentru aceste cazuri. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 223 

  În sală sosește dna. Doina Boboacă, fiind prezenți 21 de consilieri. 

21. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de 

preempțiune asupra imobilului situat în Târgovişte, zona centrală, 

Parc Chindia, județ Dâmbovița, amplasat la limita Sitului Urban 

Calea Domnească, cod DB-II-a-A-17262 şi a Sitului Arheologic Vatra 

Oraşului Târgovişte, cod DB-I-s-A-16954 

    Se propune neexercitarea dreptului de preempțiune. Se supune votului 

această propunere. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, un vot împotrivă: Ilie 

Monica și o abținere: Ghinescu Adrian, proiectul privind neexercitarea 

dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în Târgovişte, zona 

centrală, Parc Chindia, județ Dâmbovița, amplasat la limita Sitului Urban 

Calea Domnească, cod DB-II-a-A-17262 şi a Sitului Arheologic Vatra 

Oraşului Târgovişte, cod DB-I-s-A-16954, devenind HCL nr. 224 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 

Municipiului Târgovişte  

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 225 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Târgovişte  

Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 226 

24. Proiect de hotărâre atestarea apartenenţei la domeniul public al 

Municipiului Târgovişte a unor bunuri imobile 
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Dl. Ionel Pîrvan, reprezentant al Compartimentului Evidența 

Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 227 

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea 

valorificarii unor mijloace fixe aprobate la casare, aflate în 

administrarea Direcției de Salubritate 

Dna. Badea, reprezentant al Direcției de Salubritate prezintă 

materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 228 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 

organizarea și funcționarea cimitirelor publice proprietatea 

Municipiului Târgoviște 

 Dl. Mihălăchioiu, reprezentant al Direcției de Salubritate-

Compartimentul Cimitire, prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 229 

27.1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în 

suprafaţă de 12 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai   

Dl. Dragomir, Șef Serviciu Contracte-Autorizații în cadrul Direcției de 

Administrare a Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 230 

27.2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

suprafaţă de 13 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C. 

Brătianu-zona Dealu Mare, lângă stația de autobuz   
Dl. Dragomir, Șef Serviciu Contracte-Autorizații în cadrul Direcției de 

Administrare a Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 231 

27.3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

suprafaţă de 13 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, nr. 

24-26 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 232 

27.4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

suprafaţă de 20 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai, nr. 

31 
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Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 233 

27.5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

suprafaţă de 72 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, zona Sagricom 

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

“pentru” și o abținere: Cucui Ion, proiectul devenind HCL nr. 234 

27.6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

suprafaţă de 496 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Șoseaua Găești. 

Tarla 9, Parcela 47/1 

Dl. Dragomir, Șef Serviciu Contracte-Autorizații în cadrul Direcției de 

Administrare a Patrimoniului Public și Privat prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 235 

27.7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

suprafaţă de 217 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiței, 

Cvartal 145, Parcela 5 

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

“pentru” și două abțineri: Gherghescu Constantin și Tănase Silviu, 

proiectul devenind HCL nr. 236 

27.8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

suprafaţă de 432 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiței, 

Cvartal 145, Parcela 5 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 237 

27.9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în 

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

suprafaţă de 643 m
2
, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiței, 

Cvartal 145, Parcela 5 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 238 

Se propune ca din comisia de licitație să facă parte și următorii 

consilieri: Bercu Adrian, Ionete George-Florin Oprescu Virgil-Ciprian. Se 

supune votului componența comisiei. Se aprobă cu 21 de voturi “pentru”, 

Suplimentare ordine de zi 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea 

termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al 

Municipiului Târgovişte 

Dl. Secretar precizează că s-a publicat în Monitorul Oficial  nr. 

520/25.06.2018, OUG nr. 51/21.06.2018 pentru modificarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și pentru 
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prorogarea unor termene, care prevede că valabilitatea Planului Urbanistic 

General poate fi prelungită prin hotărâre a consiliului local, cu condiția să 

fie inițiată documentația de reactualizare a acestui document. În temeiul de 

drept al proiectului de hotărâre au fost prevăzute cele trei contracte 

subsecvente care fac dovada că această procedură a fost începută în 

decembrie 2007, cu un an de zile înainte ca PUG-ul din 1998 să expire,  

iar termenul este până până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic 

General, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. 

Dl. cons. Bercu dorește, pentru următoarea ședință, să fie prezentat un 

Raport de implementare a Planului Urbanistic General care este în lucru, 

inclusiv din punct de vedere financiar. 

Dl. Secretar face precizarea că pentru contractul de execuție lucrări 

privind Planul Urbanistic General din anul 2007 valoarea a fost de 

700.000 lei, iar pentru cel actual valoarea este de 400.000 lei, pentru 

actualul contract neplătindu-se încă nici o sumă. 

Dl. cons. Barbu susține că PUG-ul din anul 2007 care parcursese 

etapele dezbaterii publice, avea toate avizele, a fost pe ordinea de zi a 

consiliului local în ultima ședință și a fost retras, rămânând să se aprobe 

de următorul consiliu local, însă consiliul din 2008 a dorit să schimbe 

anumite lucruri din acest Plan Urbanistic General. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 239 

Suplimentare ordine de zi 2. Proiect de hotărâre privind modificarea 

HCL nr. 195/30.05.2018 referitoare la transmiterea unor imobile 

teren, cu destinația străzi, din domeniul public al Municipiului 

Târgoviște în domeniul public al Județului Dâmbovița 

 Dl. Secretar prezintă materialul. Se supune votului proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 

240. 
Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna 

iulie să fie dl. cons. Honorius Moțoc. Se supune votului. Se aprobă cu 21 

de voturi “pentru”, 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

              prof. univ. dr. Ion Cucui                      jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

                                  Redactat, 

                       jr. Diana Ion 


