PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 09.09.2020
Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte
a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. DanielCristian Stan, prin Dispoziţia nr. 1830 din data de 04.09.2020.
Lucrările Comisiilor de specialitate și cele ale Consiliului Local al
Municipiului Târgoviște au fost organizate și s-au desfășurat prin
utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, respectiv prin
intermediul unei platforme on-line de videoconferință.
La lucrările Comisiilor de specialitate desfășurate în data de 09
septembrie 2020 au fost prezenți 17 consilierii locali în funcție, absenți
fiind: Gheorghe Ana-Maria, Joița Ion, Negoescu Mariana-Georgeta și
Tănase Silviu-Gabriel, iar votul pentru fiecare punct a fost deschis. Dl.
Moțoc Honorius și-a exprimat votul prin intermediul adresei de e-mail.
Fiecare punct al ordinii de zi discutat la lucrările comisiilor de specialitate
a fost aprobat cu 17 voturi „pentru”, consemnate în procesele verbale ale
fiecărei comisii de specialitate.
La lucrările ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgoviște,
desfășurate în data de 09.09.2020 participă directori ai societăţilor din
subordinea Consiliului Local, directori şi şefi de servicii din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului.
La începutul ședinței s-a făcut prezența nominală a consilierilor locali,
constatându-se că sunt prezenţi 17 consilieri locali: Gheorghe Ana-Maria,
Joița Ion, Negoescu Mariana-Georgeta fiind absenți, iar dl. Tănase SilviuGabriel fiind prezent începând cu punctul 1 al ordinii de zi. Dl. Moțoc
Honorius, prin intermediul adresei de e-mail, și-a exprimat votul favorabil
pentru toate punctele de pe ordinea de zi.
D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, Secretarul General al Municipiului
Târgovişte, declară: Se constată că sunt îndeplinite condițiile de cvorum
pentru ca ședința să fie statutară conform legii, drept care ședinţa este
legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în conformitate cu
prevederile Codului Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.
Ședinţa de astăzi este condusă de dl. Ion Cucui, ales președinte pentru
ședințele consiliului local din luna septembrie 2020.
Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și
H.G. nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea
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măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ședința de astăzi se
desfășoară în conformitate cu prevederile HCL nr. 152/30.06.2020
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului Local Municipal Târgoviște.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data
24.08.2020. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020
Dl. Bercu solicită lămuriri în legătură cu finanțarea rambursabilă, în
valoare de 65.000 lei, contractată de la BCR, în sensul că dorește să fie
informat dacă în schema obiectivelor pentru care a fost contractată
această finanțare se schimbă anumite valori sau obiective. Dl. Primar
precizează că există sume de bani care vor fi direcționate către proiectul
privind modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului
Târgoviște, bani provenind de la proiectele care nu vor fi finalizate anul
acesta. Dl. Bercu dorește să știe care este suma care va fi utilizată pentru
centura municipiului. Dl. Primar precizează că suma destinată proiectului
era de 33.000 lei, iar noua valoare va fi de 39.000 lei.
Dl. Bercu solicită ca proiectul tehnic al stadionului să fie pus la
dispoziția consilierilor. Dl. Primar îi amintește dlui. Bercu că a fost invitat
la sediul Direcției Managementul Proiectelor pentru a consulta proiectul
tehnic, deoarece există un volum mare de documente, care sunt depozitate
în bibliorafturi. De asemenea menționează că documentațiile nu sunt la
dispoziția beneficiarului în format digital de către cei care le întocmesc.
Dl. Barbu susține afirmația domnului Primar și afirmă că documentațiile
nu se transmit electronic, dar pot fi consultate pe suport de hârtie.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”
(este prezent și dl. Tănase), proiectul devenind HCL nr. 205.
2. Proiect de hotărâre privind relocarea activităților Grădiniței cu program
prelugit “Rază de Soare” din Târgoviște în vederea realizării obiectivului:
„Îmbunătăţirea
infrastructurii
educaţionale
prin
reabilitarea,
modernizarea, extinderea şi echiparea Grădiniţei cu program prelugit
“Rază de Soare” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa”
Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de
informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de
specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 206.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 205/29.06.2018 privind
aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico2

economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi
realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII
EDUCAȚIONALE
PRIN
EXTINDEREA,
REABILITAREA,
MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR
VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” –
SMISS 123883
Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de
informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de
specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 207.
Cu acestea, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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