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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 30.05.2018 

 

Dna. Silvia Stanca, directorul Direcţiei Administraţie Publică Locală, 

în calitate de locţiitor al Secretarului Municipiului, întrucât sunt prezenţi 

20 din numărul de 21 de consilieri în funcţie (absent fiind dl. Ghinescu 

Adrian), 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. 1216 din data de 25.05.2018. 

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. Silviu-Gabriel Tănase, 

aleas președinte pentru ședințele consiliului local din luna mai.  

Dl. Primar anunţă modificarea ordinii de zi, în sensul eliminării 

ultimelor două subpuncte ale punctului nr. 20, ca urmare a solicitării 

Serviciului de Examinări Auto de punere la dispoziţie a trei spaţii în 

incinta Oborului şi suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre 

privind transmiterea unor imobile teren, cu destinația străzi, din domeniul 

public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al Județului 

Dâmbovița. Dl. Primar aduce la cunoştinţa consilierilor locali faptul că 

proiectul ce va suplimenta ordinea de zi este referitor la drumul de centură 

- lucrări rest de executat, iar în şedinţa Consiliului Judeţean Dâmboviţa a 

fost aprobată o hotărâre privind aprobarea formulării cererii de preluare a 

unor imobile teren, cu destinaţia străzi, prin transmitere din domeniul 

public al municipiului Târgovişte în domeniul public al judeţului 

Dâmboviţa. De asemenea precizează că prin Programul Operaţional 

Regional 2014 - 2020, Axa 6, Prioritatea de investiţii 6.1 există 

posibilitatea finanţării lucrărilor rămase de executat din Centura 

municipiului Târgovişte pe fonduri europene, fiind vorba despre o sumă 

de 60 de milioane de lei. Acest proiect va fi depus în parteneriat de 

Judeţul Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte şi Comuna Răzvad fiind 

necesară transmiterea drumurilor către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, 

deoarece reprezintă partenerul eligibil din acest proiect.  

Dl. Bercu precizează că Partidul Naţional Liberal susţine această 

iniţiativă, dar doreşte lămuriri asupra sumelor de bani cheltuite din 

finanţarea anterioară pentru drumul de centură şi doreşte să ştie dacă 

aceste sume ar trebui returnate. De asemenea doreşte să fie informat ce se 
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întâmplă cu banii împrumutaţi de municipalitate la începutul actualului 

mandat al Consiliului Local.  

Dl. Primar precizează că în momentul semnării noului contract de 

finanţare vechile sume vor trebui restituite, iar în ceea ce priveşte sumele 

împrumutate există posibilitatea utilizării lor în alte proiecte, cu acordul 

unităţii bancare. 

Se supune votului ordinea de zi cu modificările menționate. Se aprobă 

cu 20 voturi „pentru”.  

Se supune votului procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Local Municipal din data de 26.04.2018. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 

Municipiul Târgovişte și Asociația Națională a Cadrelor Militare în 

Rezervă și în Retragere – Filiala Județeană Dâmbovița „Colonel Dumitru 

Băltărețu” și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”-Filiala 

Județeană Dâmbovița  „Mihai Viteazul” pentru organizarea unui pelerinaj 

la Cimitirele de Onoare ale Eroilor Români din Țiganca, Crocmaz și 

Călărași din Republica Moldova, în perioada 06 – 08 iunie 2018 

 Dna. Duică, Şef Birou Resurse Umane, Relaţii Externe, Culturale şi 

Sociale, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 20 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 177. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre 

Municipiul Târgovişte și Asociația „Rumanos en La Plana” 

 Dna. Duică, Şef Birou Resurse Umane, Relaţii Externe, Culturale şi 

Sociale, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 20 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 178. 

3. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din 

cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte 

 Dl. Dinu, directorul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, prezintă 

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 179. 

4. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice din cadrul 

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat 

 Dna. Popa prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 180. 

5. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii contractuale din 

cadrul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște 

 Dna. Scarlat, reprezentantul Teatrului Municipal Tony Bulandra 

Târgovişte, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 20 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 181. 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la Municipal 

Security S.R.L. 

 Dna. Stanca prezintă materialul. Este propus dl. Andrei Gheorghe 

pentru a reprezenta Municipiul Târgoviște în Adunarea Generală a 
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Acționarilor la Municipal Security S.R.L. Se propune votul deschis. Se 

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

aprobă cu 20 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 175. 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Municipal Security S.R.L. Târgovişte 

 Dna. Stănescu, contabilul şef al Municipal Security S.R.L., prezintă 

materialul referitor la situaţiile financiare pe anul 2017 ale societăţii şi la 

prelungirea mandatului de administrator al domnului Tomescu Constantin. 

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

proiectul devenind HCL nr. 176. 

8. 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. Dumitru Adrian, directorul Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa 

S.A. prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă 

cu 19 de voturi “pentru” şi o abţinere - Gherghescu Constantin, proiectul 

devenind HCL nr. 182. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si 

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

anul 2017 şi a indicatorilor de performanţă economică pentru anul 2018 

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

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

voturi “pentru” şi 2 abţineri: Păunescu Andrei şi Rădulescu Cătălin, 

proiectul devenind HCL nr. 183. 

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

de 31.03.2018 

 Dna. Popa, directorul economic, prezintă materialul. Se supune la vot 

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

devenind HCL nr. 184. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul „Realizarea şi extinderea sistemelor de canalizare pe 

străzile Braşovului, Valul Cetăţii, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și 

Nicolae Bălcescu din Târgoviște 

    Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, prezintă 

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 185. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare drumuri de 

interes local în Municipiul Târgoviște - LOT 2” 

    Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, prezintă 

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 186. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor economici 

aprobați prin H.C.L. nr. 76/05.05.2010, cu modificările ulterioare, pentru 
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obiectivul de investiții „Extindere și amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 

8 Târgoviște” 

    Dl. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, prezintă 

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 187. 

14. 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. Ciobanu, directorul Direcţiei Managementul Proiectelor, prezintă 

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

voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 188. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

„Extindere pe orizontală şi pe verticală C1 - P+M”, Târgoviște, str. Iancu 

Jianu nr. 21, jud. Dâmbovița, beneficiari: Diaconu Florin şi Diaconu 

Diana Elena  

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

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

devenind HCL nr. 189. 

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

data de 10.05.2018 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu 

chirie pentru tineri prin A.N.L. 

  Dl. Puşcaşu, reprezentantul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului 

Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de 

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

190. 
17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 

Municipiului Târgovişte a unor bunuri imobile 

  Dna. Popa prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 19 de voturi “pentru” şi o abţinere - Gherghescu Constantin, 

proiectul devenind HCL nr. 191. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte  

  Dna. Popa prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 192. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la 

Contractul de Concesiune nr. 10/216/2012 

  Dl. Dragomir, Şef Serviciu Contracte, Autorizaţii din cadrul Direcţiei 

de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se 

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

proiectul devenind HCL nr. 193. 

20.  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 

concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 64,18 

m
2
, situat în municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, str. Calea Domnească 

nr. 172 A   

  Dl. Dragomir, Şef Serviciu Contracte, Autorizaţii din cadrul Direcţiei 

de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se 

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

proiectul devenind HCL nr. 194. 

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

concesionării pe o perioadă de 5 ani, a Spaţiului Comercial nr. 10,  în 

suprafaţă de 20 m
2
, situat în municipiul Târgovişte, Calea Ialomiței nr. 7 

(în incinta Oborului)   

RETRAS 

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

concesionării pe o perioadă de 5 ani, a Spaţiului Comercial nr. 15,  în 

suprafaţă de 20 m
2
, situat în municipiul Târgovişte, Calea Ialomiței nr. 7 

(în incinta Oborului)   

RETRAS 

  Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Gherghescu 

Constantin, Păunescu Mihai-Andrei şi Joiţa Ion. Se propune votul 

deschis. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” şi o abţinere - Gherghescu 

Constantin. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru” şi o abţinere - Gherghescu Constantin. 

SUPLIMENTARE Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile 

teren, cu destinația străzi, din domeniul public al Municipiului Târgoviște 

în domeniul public al Județului Dâmbovița 

 Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, 

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

20 de voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 195. 

  Se propune ca președintele ședințelor consiliului local din luna iunie să 

fie dl. cons. Cucui Ion. Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 

20 voturi „pentru”. 

 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

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

 

 

 

                                   Redactat, 

             jr. Mariana Ungureanu 


