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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 30.05.2017 

 

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

funcţie, absentă fiind Nicolae Ana - Maria, 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. 

1538 din data de 25.05.2017. 

  La această şedinţă participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului 

Local, şefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locală. 

   Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Honorius Moţoc.  

 Dl. Moţoc precizează că se propune suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de 

hotărâre privind aprobarea accesului gratuit al copiilor în zona de ştrand a 

Complexului Turistic de Nataţie. 

   Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea susmenționată. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”. 

   Se supune la vot Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10.04.2017. 

Se aprobă cu 19 voturi „pentru” şi o abţinere - Moţoc Honorius. 

   Se supune la vot Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27.04.2017. Se 

aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii, a organigramei și 

regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei de Asistenţă Socială şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi pentru copii cu 

dizabilități 

Dna. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, prezintă materialul. Se 

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

devenind HCL nr. 166. 

2. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii contractuale de 

execuţie vacante din cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare 

Turistică 

Dna. Stana, Şef Birou în cadru Direcţiei Managementul Proiectelor, prezintă 

materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 167. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgovişte, alocate pentru 

activităţile nonprofit de interes local, sesiunea I, mai 2017 

Dl. Stănescu, preşedintele Comisiei de evaluare şi selecţie, prezintă materialul. Se 

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

devenind HCL nr. 168. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de finanţare 

nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgovişte, alocate pentru 

activităţi nonprofit de tineret 
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Dl. Stănescu, preşedintele Comisiei de evaluare şi selecţie, prezintă materialul. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre.Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind 

HCL nr. 169. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din 

municipiul Târgovişte în vederea participării la Programul local multianual 

privind creşterea performanţei energetice în anul 2017 

Dl. Vasilache, reprezentantul Direcţiei Managementul Proiectelor, prezintă 

materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 

dna. Mocanu lipseşte din sală, proiectul devenind   HCL nr. 170. 

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

proiectare pentru obiectivul: „Reabilitare şi consolidare clădire Primărie - 

municipiul Târgovişte”  

Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, prezintă materialul. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, dna. Mocanu 

lipseşte din sală, proiectul devenind   HCL nr. 171. 

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

proiectare pentru obiectivul: „Realizare bază sportivă la Liceul Teoretic Ion 

Heliade Rădulescu din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”  

Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, prezintă materialul. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, dna. Mocanu 

lipseşte din sală, proiectul devenind   HCL nr. 172. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului 

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  la S.C. 

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. 

Dl. Dumitru, directorul S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A., 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru” şi o abţinere - Gherghescu Constantin, dna. Mocanu lipseşte din sală, 

proiectul devenind   HCL nr. 173. 

9. Proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de 

Administraţie al S.C. Municipal Construct S.A. 

   Dl. Secretar prezintă materialul. 

   În urma votului secret s-au obţinut următoarele rezultate: Ivanovici Traian Daniel - 

20 voturi „pentru”, Mihai Valentin - 20 voturi „pentru” şi Ion Sebastian - 20 voturi 

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 174. 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al 

Consiliului de Administrație al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pentru 

perioada 2017-2021 

  Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 19 voturi „pentru” şi o abţinere - Gherghescu Constantin, proiectul 

devenind H.C.L. nr. 175. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri şi 

cheltuieli (execuție bugetară) al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul  

2016 şi a indicatorilor de performanţă economică pentru anul 2017 

  Dna. Nastasia, contabilul şef al S.C. ECO - SAL 2005 S.A., prezintă materialul. Se 

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

devenind H.C.L. nr. 176. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016 ale 

S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte 
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 Dl. Tomescu, directorul S.C. Municipal Security S.R.L., prezintă materialul. Se 

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

devenind H.C.L. nr. 177. 

13.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Târgovişte pe anul 2017 

  Dna. Popa, directorul Direcţiei Economice, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 

178. 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 

31.03.2017 

  Dna. Popa, directorul Direcţiei Economice, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 

179. 

15.  Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică în vederea 

recuperării debitelor nerecuperate din fondul de reparaţii al asociaţiei de 

proprietari şi/sau din alte surse legal constituite 

  Dl. Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, 

prezintă materialul. Dl. Primar precizează că este o măsură stabilită printr-o decizie a  

Curţii de Conturi şi că prin instituirea acestei taxe se execută obligaţiile stabilite prin 

decizia respectivă. De asemenea va fi instituit şi un sistem de facilităţi fiscale, taxa 

putând fi aplicată atât pe zona proiectelor cu finanţări naţionale, cât şi pe cea a 

proiectelor cu finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020. Dl. Primar 

menţionează că instituirea taxei este importantă şi pentru recuperarea unor creanţe pe 

care administraţia publică locală le are. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 180. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 

referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție 

(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița 

nr. 16, Municipiul Târgoviște” 

 Dl. Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, 

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

„pentru” şi o abţinere - Oprescu Virgil Ciprian, proiectul devenind H.C.L. nr. 181. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 52/13.02.2017 referitoare 

la cofinanţarea obiectivului de investiţie: „Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Școlii 

Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa” 

 Dl. Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, 

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

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 182. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 89/13.03.2017 referitoare 

la aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie: “Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea Şcolii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Târgovişte, jud. Dâmboviţa” 

Dl. Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, 

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

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 183. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 46/13.02.2017 referitoare 

la cofinanțarea obiectivului de investiții “REPARAŢII CAPITALE STRĂZI DIN 

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET I” 
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Dl. Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, 

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

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 184. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 

referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAŢII CAPITALE 

STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET I” 

 Dl. Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, 

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

„pentru” şi o abţinere - Ghinescu Adrian, proiectul devenind H.C.L. nr. 185. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 48/13.02.2017 

referitoarea la cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAŢII CAPITALE 

STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET 2”  

 Dl. Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, 

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

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 186. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 

referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie şi a 

indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul: “REPARAŢII CAPITALE 

STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET 2” 

Dl. Stănescu, directorul executiv adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, 

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

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 187. 

Dl. Tănase doreşte să ştie în ce stadiu se află proiectul referitor la drumul de centură 

al Municipiului Târgovişte. Dl. Primar menţionează că s-a semnat Contractul de 

dirigenţie de şantier, în cursul acestei zile, urmând ca în ziua următoare să fie semnat 

Contractul de execuţie. De asemenea menţionează că s-au realizat: expertiza tehnică, 

proiectare rest de executat, licitaţia pentru execuţie şi s-au finalizat procedurile 

necesare demarării lucrărilor. Dl. Primar mai precizează că trebuie depusă garanţia de 

bună execuţie de către constructor, va fi predat amplasamentul către constructor şi se 

vor demara lucrările. Dl. Tănase doreşte să ştie cum se numeşte firma care a câştigat 

licitaţia. Dl. Primar precizează că societatea se numeşte Telor, este o asociere de mai 

multe firme şi este din Bucureşti. 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri urbanistice 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „COMPLEX 

SPORTIV – MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE”, municipiul Târgovişte, Bdul. 

Regele Carol I, nr. 51, județul Dâmbovița, beneficiar: Judeţul Dâmboviţa prin 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa 

  Dna. Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 

188. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale Matei Basarab din Târgovişte, 

judeţul Dâmboviţa”, str. Maior Spirescu, nr. 5, beneficiar: Municipiul Târgovişte 

  Dna. Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 

189. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale Mihai Viteazul din Târgovişte, 

judeţul Dâmboviţa”, municipiul Târgovişte, str. prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, 

beneficiar: Municipiul Târgovişte 

  Dna. Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 

190. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

spaţiu comercial P+1 etaj”, municipiul Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 100, 

beneficiar: Dumitru Ion 

  Dna. Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 

191. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 

locuinţă S+P+1”, municipiul Târgovişte, str. Crângului, nr. 8 H, beneficiar: 

Nedelcu Elena - Ana 

  Dna. Soare, Arhitectul Şef al Municipiului, prezintă materialul. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” şi o abţinere - Păunescu Mihai 

Andrei, proiectul devenind H.C.L. nr. 192. 

  Dl. Barbu doreşte să ştie dacă Priseaca este localitate sau Cartier al municipiului 

Târgovişte. Dl. Secretar precizează că, potrivit Legii nr. 2/1998 Municipiul Târgovişte 

figurează cu două localităţi componente: oraşul Târgovişte şi localitatea Priseaca, dar 

în baza de date a Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind 

Evidenţa Persoanelor Dâmboviţa nu mai apare localitatea Priseaca.  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 1 din data de 

05.05.2017 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. 

 Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru” şi două abţineri: Boboacă Doina şi Mîndrilă Nicolae, proiectul devenind 

H.C.L. nr. 193. 

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

22.05.2017 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. 

 Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

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

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 194. 

26.  Proiect de hotărâre privind dezafectarea reţelelor de termoficare urbană din 

municipiul Târgovişte 

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

prezintă materialul. Dl. Secretar precizează că este vorba despre reţelele judeţene 

supraterane de termoficare care legau Termica de centrala Doiceşti. De asemenea 

precizează că reţeaua respectivă nu mai funcţionează din anul 2002.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi „pentru” şi 8 

abţineri: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mîndrilă 

Nicolae, Mocanu Livia, Moţoc Honorius şi Tănase Silviu.  

Dl. Primar consideră că structurile existente sunt periculoase şi ar trebui dezafectate 

deoarece nu au nici un fel de utilitate. Mai aminteşte că a fost dezafectată reţeaua până 

la limita Municipiului Târgovişte de către cei de la Doiceşti şi că la acest moment 
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reţeaua de termoficare trece prin zonele unităţilor de învăţământ, reprezentând un 

pericol pentru elevi.  

Dna. Ion precizează că Termica este în procedură de insolvenţă, acesta fiind 

motivul abţinerilor exprimate. 

Dl. Primar aduce la cunoştinţă faptul că reţelele care trebuiau dezafectate nu sunt 

patrimoniul Termica.  

27.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al municipiului Târgovişte a unor bunuri imobile situate în Bdul. Regele Carol I, 

nr. 51 

 Dl. Pîrvan, reprezentantul Direcţiei Economice - Compartimentul Evidenţa 

Patrimoniului, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 195. 

28.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public 

al municipiului Târgovişte a unui bun imobil situat în str. poet Grigore 

Alexandrescu, nr. 6 

Dl. Pîrvan, reprezentantul Direcţiei Economice - Compartimentul Evidenţa 

Patrimoniului, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 196. 

29.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare către 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa asupra unui teren în suprafaţă totală de 2889 mp 

situat la intersecţia DJ 720 E cu Bulevardul Regele Carol I şi strada Gării 

Dl. Pîrvan, reprezentantul Direcţiei Economice - Compartimentul Evidenţa 

Patrimoniului, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 197. 

30. Proiect de hotărâre privind includerea în proprietatea municipiului 

Târgovişte a investiţiei „Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice 

urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona “A “ a zonei 

de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa ” 

Dl. Pîrvan, reprezentantul Direcţiei Economice - Compartimentul Evidenţa 

Patrimoniului, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 198. 

31.  Proiect de hotărâre privind includerea în proprietatea municipiului 

Târgovişte a investiţiei „Reabilitare şi modernizare infrastructură utilităţi publice 

urbane, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona “B “ a zonei 

de acţiune urbană din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa ” 

Dl. Pîrvan, reprezentantul Direcţiei Economice - Compartimentul Evidenţa 

Patrimoniului, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 199. 

32.  Proiect de hotărâre privind actualizarea, modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte 

Dl. Pîrvan, reprezentantul Direcţiei Economice - Compartimentul Evidenţa 

Patrimoniului, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 

20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 200. 

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

închirierii/concesionării unor bunuri imobile      

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

pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 13 mp, situat în Municipiul 

Târgovişte, Piaţa Bărăţiei 
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Dna. Badea, reprezentantul Direcţiei de Salubritate, prezintă materialul. Se supune 

la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” şi o abţinere - Oprescu 

Virgil Ciprian, proiectul devenind H.C.L. nr. 201. 

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

pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 23 mp, situat în Municipiul 

Târgovişte, str. Vlad Ţepes, adiacent Pieţei Vlad Ţepeş - zona Hala Micro XI  

  Dna. Badea, reprezentantul Direcţiei de Salubritate, prezintă materialul. Se supune 

la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind 

H.C.L. nr. 202. 

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

pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul 

Târgovişte, Bdul. Independenţei - zona Baia Comunală, cvartal 23, parcela 98 

 Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

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

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 203. 

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

pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul 

Târgovişte, str. Vasile Blendea - adiacent bl. 31 D, cvartal 216, parcela 4 

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

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

„pentru” şi o abţinere - Bugyi Alexandru, proiectul devenind H.C.L. nr. 204. 

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

pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 20,12 mp, situat în Municipiul 

Târgovişte, Bdul. Unirii - zona bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17 

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

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

„pentru” şi o abţinere - Rădulescu Cătălin, proiectul devenind H.C.L. nr. 205. 

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

pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Municipiul 

Târgovişte, str. Radu cel Mare - adiacent bl. 17, număr cadastral 37 

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

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

“pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 206. 

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

pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 51 mp, situat în municipiul 

Târgovişte, Piaţa 1 Mai  

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

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

“pentru” şi o abţinere - Rădulescu Cătălin, proiectul devenind H.C.L. nr. 207. 

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

concesionării pe o perioadă de 4 ani și 5 luni, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, 

situat în municipiul Târgovişte, str. Radu Gioglovan - adiacent bl. 57 A, cvartal 

21, parcela 92 

Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

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

“pentru” şi o abţinere - Boboacă Doina, proiectul devenind H.C.L. nr. 208. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 11 mp, situat 
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în municipiul Târgovişte, Bdul Independenţei - zona bl. 13, cvartal 20, parcela 

112 

 Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru” şi două abţineri: Ghinescu Adrian şi Ion Neli, proiectul devenind H.C.L. nr. 

209. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 24 mp, situat 

în municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, str. 1 Mai, nr. 31 

  Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

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

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 210. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,26 mp, 

situat în municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, str. Independenţei, adiacent bl. 8 - 9 

  Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

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

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 211. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,50 mp, 

situat în municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, str. Independenţei, adiacent bl. 8 - 9 

  Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

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

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 212. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 20,17 mp, 

situat în municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, str. Independenţei, adiacent bl. 8 - 9 

  Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

„pentru” şi 3 abţineri: Joiţa Ion, Mîndrilă Nicolae şi Mocanu Livia, proiectul devenind 

H.C.L. nr. 213. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 21,35 mp, 

situat în municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, str. Independenţei, adiacent bl. 8 – 9 

  Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

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

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 214. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 10,65 mp, 

situat în municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai  

  Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

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

„pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 215. 

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

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat 

în municipiul Târgovişte, Parcul Mitropoiliei, vis-à-vis de BCR  

  Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi 

“pentru”, 9 voturi împotrivă: Barbu Dumitru, Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, 
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Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia, Moţoc Honorius şi 

Tănase Silviu şi o abţinere - Ilie Monica. 

  Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Ion Neli, Ionete George Florin şi 

Joiţa Ion. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot 

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

34. Informare privind Decizia Camerei de Conturi Dâmbovița nr. 14/2017 și 

Raportul de Control nr. 895/26.04.2017  

   Se ia act. 

SUPLIMENTARE Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului gratuit al 

copiilor în zona de ştrand a Complexului Turistic de Nataţie 

Dl. Pătraşcu, directorul Complexului Turistic de Nataţie, prezintă materialul. Se 

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

devenind H.C.L. nr. 216. 

 Este propus dl. Cucui Ion ca președinte pentru ședințele consiliului local din luna 

iunie 2017. Se supune votului. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

 

  Cu aceasta, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

      prof. Honorius Moţoc                                            jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Red. U.M. 


