PROCES VEBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 30.06.2020
Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte
a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. DanielCristian Stan, prin Dispoziţia nr. 1306 din data de 24.06.2020.
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 29
iunie 2020 au fost prezenți 21 consilieri, iar votul pentru fiecare punct a
fost deschis. Mocanu Livia, Gheorghe Ana-Maria, Păunescu Andrei și
Moțoc Honorius și-au exprimat votul prin intermediul adreselor de mail.
Fiecare punct al ordinii de zi discutat la lucrările comisiilor de specialitate
a fost aprobat cu 21 voturi „pentru”.
La lucrările ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgoviște
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 19 consilieri locali, din cei 21 de
consilieri în funcție, dl. Joița fiind prezent ulterior votării procesului
verbal din data de 22.06.2020 și dl. Ghinescu începând cu punctul 2 al
ordinii de zi. Dl. Moțoc Honorius și dna. Gheorghe Ana-Maria și-au
exprimat votul favorabil pentru toate punctele de pe ordinea de zi prin
intermediul adresei de e-mail.
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 pentru 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 dna. Erich Agnes-Terezia, aleasă
președinte pentru ședințele consiliului local din luna iunie 2020.
Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, ședința de astăzi se desfășoară în conformitate cu procedura de
desfășurare a ședințelor consiliului local al municipiului Târgoviște, în
situații excepționale, aprobată prin H.C.L. nr. 77/24.03.2020.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data
22.06.2020. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre
privind acordarea unui sprijin financiar Colegiului Economic „Ion Ghica”
în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului
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POCU/633/6/14 “Stagii de practică pentru elevi” - Regiuni mai puțin
dezvoltate, cod MySMIS 130788.
Se supune la vot. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”.
Dl. Joița își anunță prezența la ședință, la acest moment fiind
prezenți 20 de consilieri din numărul total de 21 consilieri în funcție.
Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi. Se aprobă cu 20
de voturi „pentru”.
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște
Dna. Silvia-Stanca, Secretarul General al Municipiului, prezintă
materialul.
Regulamentul prezentat este întocmit în conformitate cu
prevederile Codului Administrativ și cu cele ale proiectului de ordin al
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației privind
modelul orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale.
Forma supusă aprobării include și modalitățile alternative de
desfășurare a ședințelor de consiliu în situații excepționale, care fac
imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor,
precum și modalitatile de exercitare a votului secret, atunci când este
cazul.
Având în vedere faptul că Regulamentul de Organizare și
Funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost adoptat în
anul 2008, ținând cont de modificările din legislația incidentă de la data
aprobării și până în prezent, se propune spre aprobare prezentul
regulament care este armonizat cu noile prevederi legislative survenite.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 152.
Dl. Ghinescu este prezent la ședință începând cu punctul 2 al
ordinii de zi, de la acest moment fiind prezenți toți consilierii locali în
funcție.
2.
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al
Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște
Dna. Violeta Scarlat, inspector Resurse Umane din cadrul
Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște, prezintă materialul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 153.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului
reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ
TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.
Dl. Adrian Dumitru, directorul general al societății, prezintă
materialul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 154.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a
Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea
străzii prof. Mircea Georgescu, a străzii adiacente străzilor Laura
Stoica și prof. Victor Oprescu și amenajare parcare aferentă
Grădiniței nr. 9 din Sagricom”
Dl. Aurel Ciobanu, directorul executiv al Direcției Managementul
Proiectelor, prezintă materialul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 155.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare drum
acces si podeț Skatepark"
Dl. Aurel Ciobanu, directorul executiv al Direcției Managementul
Proiectelor, prezintă materialul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 156.
6.
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
140/28.05.2020 referitoare la aprobarea indexării impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%
Dl. Iulian Crintescu, șef Serviciul Impozite și Taxe Locale,
prezintă materialul.
Dl. cons. Bercu dorește să știe care este numărul de mijloace de
transport hibride, pentru care impozitul se reduce cu 90%, iar dl. cons.
Tănase întreabă care este impactul bugetar. Dl. Crintescu răspunde ca sunt
aproximativ 90 de mijloace de transport hibride, impactul bugetar nefiind
unul semnificativ.
Dl. cons. Bercu întreabă dacă vor beneficia de această reducere și
autobuzele hibrid care vor deservi transportul în comun. Dl. viceprimar
Rădulescu răspunde că sunt scutite de la plata impozitului mijloacele de
transport ale instituțiilor publice.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 157.
7. Proiect de hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere
aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie
2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Târgoviște
Dl. Iulian Crintescu, șef Serviciul Impozite și Taxe Locale, prezintă
materialul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 158.
8.
Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plată a
impozitului anual pe clădiri, a taxei lunare pe clădiri și a taxei pentru
utilizarea temporară a locurilor publice
Dl. Iulian Crintescu, șef Serviciul Impozite și Taxe Locale,
prezintă materialul.
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Dl. cons. Bercu întreabă dacă această reducere se aplică și taxei
pentru unitățile de alimentație publică și pentru restaurante care au fost
obligate să-și închidă activitatea.
Dl. Iulian Crintescu răspunde că nu există temei legal pentru a se
aplica această reducere, OUG 69/2020 reglementează reducerea
impozitului pe clădiri cu până la 50%.
Dl. viceprimar Rădulescu susține că nu există prevedere legală în
acest sens și afirmă că Instituția Prefectului Judetului Dâmbovița, prin
adresa nr. 22524 din data de 29.06.2020, aduce la cunoștință că raportat la
OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, la
acest moment agenții economici pot beneficia în anumite condiții de
„amânarea la plată pentru serviciile de utilități-electricitate, gaze naturale,
apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a
chiriei pentru imobilul cu destinația de sediu social și de sedii secundare”
și nu de scutiri de la aceste plăți. Totodată dl. Rădulescu face precizarea că
taxa pentru alimentație publică este o taxă care se plătește anual.
Dl. cons. Bercu afirmă că a depus un amendament la acest proiect
de hotărâre, pe mail, cu privire la scutirea de la plată, pentru perioada cât
au avut activitatea suspendată, a unităților de alimentație publică și a
restaurantelor. Dl. Bercu susține că în baza OUG 69/2020 se reduc aceste
taxe și impozite.
Dl. viceprimar precizează că nu se reduc chiriile aferente perioadei
pentru care a fost instituită starea de urgență, pentru operatorii economici
a căror activitate a fost întreruptă, se reduce doar taxa de folosință și
impozitul pe spațiile respective și pe clădiri.
Dl. Bercu susține că nu a primit nici un răspuns la amendamentul
depus și acesta nici nu a fost luat în dezbatere, întrucât, în cadrul
comisiilor de specialitate i s-a spus că aceste reduceri sunt integrate în
hotărâre; dl. Bercu dorește supunerea la vot a amendamentului propus.
Dl. viceprimar Rădulescu reamintește că amendamentul se referă la
scutirea taxei pentru alimentație publică și că nu există corespondent în
legislație.
Dna. Silvia Stanca, secretarul general al municipiului, face
precizarea că amendamentul la care face referire dl. Bercu nu a fost depus
pe
mailul
consiliului
local,
ci
pe
mailul
primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, după ședința comisiilor de
specialitate ale consiliului local. Prin amendamentul de completare a
punctului 8 al ordinii de zi se propune consiliului local reducerea valorii
totale a taxei de alimentație publică datorate de restaurante și de alte
unități pentru perioada aferentă stării de urgență fără a se identifica sau
indica temeiul legal al propunerii. Ținând cont că prin instituirea stării de
urgență au fost luate măsuri care au afectat agenții economici, în
considerarea necesității adoptării unor măsuri ce vizează interesul public
general, pe calea ordonanțelor de urgentă, în mod expres și limitativ au
fost adoptate facilități care să vina în sprijinul acestora.
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În acest context, propunerea adoptării de către consiliul local a unei
măsuri, alta decât cele instituite prin actele normative în vigoare,
echivalează cu „a adăuga la lege”, în condițiile în care legiuitorul a fost
clar în limitarea acestora la cazurile expres prevăzute.
Altfel spus, propunerea formulată în amendamentul transmis de dl.
consilier Bercu reprezintă instituirea unei măsuri (facilități)
nereglementată de lege, formulată cu nerespectarea caracterului
excepțional al derogărilor care impun o aplicare restrictivă.
În acest context, constatând ca la această dată nu există prevederi legale
privind reducerea valorii totale a taxei de alimentație publică, în ipoteza în
care se va vota acest amendament, dna. secretar general declară că nu va
contrasemna de legalitate hotărârea consiliului local.
Dl. cons. Barbu propune inițierea unui proiect de hotărâre privind
acordarea de facilități privind închirirea terenurilor din zona centrală.
Se supune la vot amendamentul propus de dl. cons. Bercu: Se
respinge cu 13 voturi „împotrivă”: Barbu Dumitru, Boboacă-Doina, Bugyi
Alexandru, Cucui Ion, Erich Agnes, Gheorghe Ana-Maria (vot transmis
telefonic și prin email), Ilie Monica, Ionete George, Joița Ion (vot transmis
telefonic), Marinescu Iolanda, Patic Paul, Păunescu Andrei, Rădulescu
Cătălin și 7 voturi „pentru”: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin,
Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana, Tănase Silviu și Tică
Dan.
Dl. viceprimar Rădulescu face precizarea că s-a votat împotriva
amendamentului pentru că acesta nu respectă dispozițiile legale în vigoare.
Dl. cons. Păunescu Andrei solicită ca răspunsul primit de la
Instituția Prefectului să fie transmis consilierilor locali.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi “pentru”:
Barbu Dumitru, Boboacă-Doina, Bugyi Alexandru, Cucui Ion, Erich
Agnes, Gheorghe Ana-Maria, Ilie Monica, Ionete George, Joița Ion,
Marinescu Iolanda, Patic Paul, Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin,
Moțoc Honorius (vot transmis prin email și telefonic) și 7 abțineri: Bercu
Adrian, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia,
Negoescu Mariana, Tănase Silviu, Tică Dan, proiectul devenind HCL nr.
159.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice
9.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Construire bloc de locuințe P+2 și împrejmuire teren”, str. Gheorghe
Petrașcu, nr. 7, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa,
beneficiari: Caeru Constantin și Berendea Gabriela Isabela
Dl. cons. Barbu Dumitru a anunțat că nu va participa la dezbateri și la
votul pentru acest punct al ordinii de zi.
Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului, face
prezentarea materialului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 160.
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9.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Construire spațiu comercial P+1”, str. Constantin Brâncoveanu, nr.
67 C, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari: Durlă
Ilie, Durlă Corina Maria, Dumitrescu Bogdan Ionuț, Dumitrescu
Mihaela Izabela, Cărănescu Gabriel și Cărănescu Mariana Denisa
Dna. Alexandrina Soare, arhitectul șef al municipiului, face
prezentarea materialului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 161.
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în
domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din
funcţiune şi casarea unor bunuri aflate în concesiunea societății
Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.
Dna. Mihaela Gondor, reprezentant al Compartimentului Evidența
Patrimoniului face prezentarea materialului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 162.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște
Dna. Mihaela Gondor, reprezentant al Compartimentului Evidența
Patrimoniului face prezentarea materialului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 163.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3
din data de 18.06.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a
locuinţelor sociale
Dl. Eugen Pușcașu, șef Serviciul Administrarea Patrimoniului Public
și Privat face prezentarea materialului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 164.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 3
din data de 18.06.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a
locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.
Dl. Eugen Pușcașu, șef Serviciul Administrarea Patrimoniului Public
și Privat face prezentarea materialului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 165.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe
A.N.L către actualii chiriaşi
Dl. Eugen Pușcașu, șef Serviciul Administrarea Patrimoniului Public
și Privat face prezentarea materialului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 166.
15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a
terenului în suprafaţă de 28,80 m2 situat în Bdul. Unirii, intersecția cu
str. Transilvaniei, Municipiul Târgoviște
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Dl. Ion Dragomir, șef Serviciul Contracte-Autorizații din cadrul
Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea
materialului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 167.
Se propune ca din comisia de licitație să facă parte și următorii
consilieri: Bugyi Alexandru, Joița Ion și dl. Tică Dănuț. Se supune votului
această propunere. Se aprobă cu 21 de voturi „pentru”.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 101/31.03.2020
referitoare la aprobarea volumului, a modalității de valorificare și a
prețului de vânzare al masei lemnoase ce urmează a se recolta și
valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a
Municipiului Târgoviște
Dl. Nicolae Tinel, șef Serviciul Cadastru, face prezentarea
materialului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 168.
17.Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre privind acordarea
unui sprijin financiar Colegiului Economic „Ion Ghica” în vederea
susținerii
cofinanțării
pentru
implementarea
proiectului
POCU/633/6/14 “Stagii de practică pentru elevi” - Regiuni mai puțin
dezvoltate, cod MySMIS 130788
Dl. Aurel Ciobanu, directorul executiv al Direcției Managementul
Proiectelor, prezintă materialul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 169.
Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din
luna iulie să fie dna. Ilie Monica-Cezarina. Se supune la vot această
propunere. Se aprobă cu 21 de voturi „pentru”.
Cu acestea, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich
jr. Silvia-Elena Stanca

Redactat,
cons. DAPL Diana Ion
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