PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 13.11.2017
Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri
în funcţie, absenți fiind Gheorghe Ana-Maria (absent motivat în baza certificatului
medical nr. 0772166), Gherghescu Constantin, Bugyi Alexandru și Erich Agnes,
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 extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost
convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin
Dispoziţia nr. 4206 din data de 10.11.2017.
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 noiembrie.
Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”.
1. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale
contribuabililor persoane fizice din Municipiul Târgovişte
Dl. Crintescu, Șef Serviciu Impozite și Taxe Locale prezintă materialul.
Dna. cons. Mocanu propune următoarele amendamente:
- reunirea dispozițiilor articolelor 1 și 2 din proiectul de hotărâre, într-un singur
articol;
- în ceea ce privește procedura: la articolele 1 și 4, după „scutirea” propune
introducerea sintagmei „de la plata”;
- la articolul 2, teza a doua, propune înlocuirea sintagmei „Scutirea nu se acordă
şi pentru majorările de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei
hotarâri” cu sintagma „Scutirea nu se acorda şi pentru majorările de întârziere achitate
anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri” ;
- reformularea art. 3 astfel : „Cererea de scutire se depune până la 15.12.2017 la
Serviciul Constatare, Urmărire Impozite şi Taxe Locale…”
- reformularea art. 4 astfel : „Scutirea de la plata majorărilor de întârziere poate
fi solicitată şi acordată atât înaintea începerii executării silite cât şi în timpul derulării
acesteia”
- la art. 5 propune menționarea completă a denumirii serviciului.
Dl. cons. Tănase întreabă de ce s-a omis scutirea de la plata majorărilor de
întârziere pentru contribuabilii persoanelor juridice.
Dl. Crintescu răspunde că în cazul persoanelor juridice, scutirea de majorări este
asimilată ajutorului de stat, trebuia obținut avizul de la Consiliul Concurenței.
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Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentele sus menționate. Se
aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 448
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre
Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern şi Municipiul Târgovişte prin
Direcția Complex Turistic de Natație în vederea organizării la Târgovişte a
Competiției Internaționale de Înot „Concursul Țărilor Central-Europene”, în
perioada 07 - 11 decembrie 2017
Directorul Complexului Turistic de Natație, dl.Eugen Pătrașcu prezintă materialul.
Dl. Primar adaugă că este primul concurs de natație de nivel european organizat în
Târgoviște, vor fi peste 350 de participanți, delegația României va avea 40 de
participanți, va fi încheiat un parteneriat cu un post național de televiziune care va
transmite acest eveniment.
Dna. cons. Mocanu propune următoarele amendamente:
- înlocuirea sintagmei „încheiat” din titlul proiectului de hotărâre și din articolul
1 al acesteia, având în vedere că acordul urmează să se încheie;
- sintagma de la finalul articolului al doilea, „conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre”, să facă parte din primul articol pentru a nu se
considera că în anexă se se impun limitele împuternicirii administratorului;
- reformularea literei g din articolul 4, capitolul IV din textul acordului de
parteneriat
Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentele susmenționate. Se
aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 449
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
Municipiului Târgovişte pe anul 2017
Directorul economic, dna. Daniela Popa prezintă materialul.
Dna. cons. Neli Ion reamintește că grupul Partidului Național Liberal a depus în
luna ianuarie o cerere de audit pentru Clubul Sportiv, neprimindu-se nici un răspuns în
acest sens; grupul Partidului Național Liberal este de acord cu rectificarea bugetară, cu
excepția sumelor alocate pentru Clubul Sportiv Municipal Târgoviște.
Dl. cons. Barbu consideră foarte bine structurată repartizarea sumelor din venituri
și propune ca auditul să se facă într-o etapă ulterioară, fără a afecta acest proiect de
hotărâre foarte important pentru unele instituții.
Dl. Primar susține că la acest moment în raportul Curții de Conturi realizat anul
acesta pentru anul trecut, pentru Primărie și subordonate, nu există nici o măsură
referitoare la Clubul Sportiv care să nu fie pusă în executare, iar cele din anii
precedenți sunt închise. Curtea de Conturi este auditorul oficial în ceea ce privește
instituțiile publice și subordonatele acestora; declară că nu are nimic împotriva unui
audit, dar acesta nu se poate realiza decât în urma unei hotărîri de consiliu local,
pentru a se angaja o cheltuială.
Dl. Primar susține că grupul Partidului Național Liberal poate solicita Clubului
Sportiv să i se pună la dispoziție documentele solicitate; dna. Neli Ion răspunde că nu
s-a primit nici un răspuns în acest sens din partea Clubului; dl. Primar consideră că în
cazul în care nu s-au primit documentele solicitate, președintele clubului se face
vinovat de o conduită de natură să-i atragă răspunderea, dar nu ar trebui condiționat
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votul pentru rectificarea bugetară care vizează salariile pentru personalul didactic,
plata gratuităților pentru persoanele cu dizabilități, cheltuieli privind salubritatea și
altele și nici activitatea sportivă nu ar trebui lăsată fără finanțare; este de acord cu
preocuparea legitimă de a cunoaște execuția bugetară a clubului, dar reamintește că
bugetul clubului este cu aproximativ 40% mai mic decât cel din anul precedent; dacă
nu s-au primit materialele solicitate de către Partidul Național Liberal, sancțiunea
trebuie să meargă către conducătorul instituției și nu către activitatea instituției.
Dna. Neli Ion reamintește că datele au fost solicitate în mai multe ședințe de
consiliu local, dar a trecut aproape un an și nu s-a primit nici un răspuns; Partidul
Național Liberal dorește aprobarea acestei rectificări bugetare, dar dorește o asigurare
că până la ședința ordinară a lunii noiembrie se vor primi datele solicitate în legătură
cu Clubul Sportiv.
Dl. Primar răspunde că în măsura în care datele sunt la dispoziția Primăriei acestea
vor fi transmise, dar dacă sunt date strict ale Clubului acestea trebuie puse la dispoziție
de către club.
Dna Neli Ion susține că s-au solicitat contractele jucătoarelor și cheltuielile care
sunt foarte mari.
Dl. Primar solicită Secretarului Municipiului să revină cu o adresă la Clubul
Sportiv Municipal prin care să se solicite ca în baza Legii Administrației Publice
Locale nr. 215/2001 să pună la dispoziția consilierilor locali documentele; dl. Secretar
afirmă că s-a înaintat o astfel de adresă clubului, dar se va face o nouă solicitare în
acest sens.
Se cere o pauză de consultări.
Se reiau lucrările ședinței. Dl. cons. Moțoc afirmă că reprezentanții Partidului
Național Liberal înteleg urgența unor măsuri, dar acceptul de astăzi are și un caracter
ultimativ în sensul că documentele solictate ar trebui să fie primite de la club.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul
devenind HCL nr. 450
Cu acestea, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. Ion Cucui

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea

Redactat,
jr. Diana Ion

3

