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  PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare  

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 14.12.2020 

 

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal 

Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. 

Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 3355 din data de 10.12.2020. 

Lucrările 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.  

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și H.G. 

nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea 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. 

La lucrările Comisiilor de specialitate desfășurate în data de 14 

decembrie 2020, ora 8.30, au fost prezenți toți consilierii locali în funcție. 

Punctele de pe ordinea de zi au primit aviz favorabil, rezultatul fiind 

consemnat în procesul verbal al comisiilor de specialitate nr. 1 (economică) 

și nr. 4 (învățământ). 

La începutul ședinței s-a făcut prezența nominală a consilierilor 

locali, constatându-se că sunt prezenţi 21 consilieri locali în funcție.  

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.  

Ședința de astăzi este condusă de dna. Monica-Cezarina Ilie 

aleasă președinte pentru ședințele consiliului local din luna decembrie. 

 Se supune votului procesul verbal al ședinței ordinare din data de 

26.11.2020.  

Dl. cons. David Șăulean intervine referitor la punctul 20 privind 

reglementarea situației juridice a unui mijloc fix aflat în proprietatea 

publică a Municipiului Târgoviște. În articolul 2 al hotărârii de consiliu 

local se prevede că „Se aprobă scoaterea din funcţiune și demontarea 

prin dezmembrare, depozitarea, evaluarea cantitativ-valorică a bunurilor 

prevăzute la art. 1 și valorificarea acestora prin vânzare.” Consideră că 

potrivit prevederilor art. 139 din Codul Administrativ hotărârea trebuia 

aprobată cu un număr de 14 voturi. 
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Dna. viceprimar Monica Ilie intervine și face precizarea că prin 

această hotărâre nu a fost aprobată vânzarea propriu-zisă. 

 Dna. Secretar General susține că va verifica aspectul sesizat, la 

sfârșitul ședinței. Se hotărăște ca procesul verbal să fie supus votului 

după discutarea punctelor de pe ordinea de zi. 

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 21 voturi „pentru” . 

        Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri 

și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020 

 Directorul Direcției Economice, dna. Silviana Marin, face 

prezentarea materialului. 

 Dl. cons. Cotinescu întreabă de unde provine suma de 3737 mii lei 

prevăzută în proiectul de hotărâre. 

 Dna. director economic răspunde că Dispozițiile Primarului au 

fost întocmite în baza OUG nr. 201/2020, care se regăsește în preambulul 

dispozițiilor atașate materialului, iar suma de 3737 mii lei, conform 

adresei nr. 79.044/09.12.2020 a ANAF Dâmbovița, reprezintă sume 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, sume care vin de 

la bugetul de stat. 

 Dl. viceprimar Cătălin Rădulescu intervine și face precizarea că, 

în conformitate cu prevederile legale, trebuia să se acorde 90% din 

sumele pentru asistență socială, de la bugetul de stat, și nu 70%, așa cum 

a fost alocat. 

 Dl. cons. Bozieru întreabă de ce nu au fost prezentate rapoartele 

care au stat la baza emiterii dispozițiilor primarului, la mapa de ședință 

fiind atașate un raport al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” 

Târgoviște Municipal „Tony Bulandra” și o adresă a Direcției de 

Salubritate, mai ales că termenul limită ca fiecare ordonator de credite să 

pună la dispoziție aceste rapoarte era 10 decembrie. 

 Dna. director economic răspunde că dispozițiile primarului, 

referetale Teatrului și ale Direcției de Salubritate au fost atașate la 

materialele de ședință. Referitor la data de 10 decembrie susține că 

aceasta nu este o data fixă la care să fie prezentată execuția bugetară pe 

trimestrul IV, aceasta urmând să fie prezentată în ședința ordinară a lunii 

decembrie. 

 Dl. cons. Cosmin Bozieru susține că în adresa Direcției de 

Salubritate se precizează că există excedent bugetar la capitolul 

„Cheltuieli de personal”, la data de 09.12, în condițiile în care prin 

dispoziția primarului s-a rectificat și s-a majorat la capitolul „Cheltuieli 

de personal” o anumită sumă, iar în ceea ce privește data de 10 

decembrie, aceasta este precizată în lege. 

 Dna. director economic susține că OUG 201/2020 rectifică 

bugetele locale cu sumele aferente contribuțiilor neachitate la bugetul de 

stat la data de 30.09, era o obligație de a rectifica bugetul așa cu prevede 

ordonanța, s-a rectificat atât bugetul primăriei cât și al instituțiilor 
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subordonate, după care se rectifică bugetul local. Dna. director economic 

susține că în anexa 1 este prezentat modul în care se face rectificarea. 

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 276. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 272/26.11.2020 

privind aprobarea proiectului, a indicatorilor cantitativi, de 

realizare si de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului 

”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei 

informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-

educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”  Programul 

Operaţional Competitivitate 2014-2020 

        Directorul adjunct al Direcției Managementul Proiectelor, dl. 

Ciprian Stănescu, prezintă materialul.  

   Dl. cons. Marius Calomfirescu întreabă cum s-a ajuns la numărul 

de 6150 de tablete. 

   Dl. Stănescu răspunde că au fost întocmite chestionare către fiecare 

unitate de învățământ, iar pe baza acestora s-au centralizat datele și a 

rezultat acest număr de tablete. 

   Dl. Calomfirescu susține că nu au fost trimise chestionarele către 

școli. 

   Dna. viceprimar Monica Ilie răspunde că au fost transmise 

chestionarele către fiecare unitate de învățământ, fiind o măsură 

obligatorie pentru a se depune acest proiect. 

   Dl. primar solicită dlui. Calomfirescu să spună despre ce unitate de 

învățământ este vorba și afirmă că există fișe pentru fiecare unitate de 

învățământ.  

    Dl cons. Calomfirescu susține că aceste chestionare nu au fost 

transmise părinților.  

    Dl. primar afirmă că aceste chestionare au fost transmise unităților 

de învățământ și s-a răspuns de la nivelul fiecărei unități, este unica 

modalitate care permite să se identifice nevoile reale de la nivelul 

fiecărei unități de învățământ. 

   Dl. cons. Gabriela Istrate face precizarea că fiecare diriginte a 

primit un chestionar pe care l-a aplicat la propria clasă, ulterior făcându-

se o centralizare a datelor de la diriginți, către director. 

   Dl. cons. Mărgărit susține că, în calitate de părinte, nu a primit un 

astfel de chestionar. 

   Dl. cons. Cosmin Bozieru afirmă că la art. 3 din proiectul de 

hotărâre se prevede că se aprobă contribuția proprie în proiect de 

484.824,06 lei; ținând cont de cofinanțarea municipiului în valoare de 

336.524,06 lei, ar dori să știe ce reprezintă cheltuielile neeligibile în 

valoare de 112. 000 lei există, tinând cont că este un proiect de achiziții. 

Dl. Stănescu susține că valoarea neeligilă o reprezintă cheltuielile de 

consultanță. 
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        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 277. 

   Referitor la punctul 20 din procesul verbal al ședinței ordinare din 

data de 26.11.2020, dna. Secretar General, Silvia Stanca, precizează că a 

verificat și nu există neconcordanță între procesul verbal, raportul de 

specialitate și proiectul de hotărâre, neexistând diferență între prevederile 

acestora, proiectul fiind adoptat cu un număr de 12 voturi. 

   Dl. cons. David Șăulean declară că nu este de acord cu conținutul 

procesului verbal, considerând că proiectul de hotărâre trebuia aprobat cu 

14 voturi. Dl. Șăulean consideră că potrivit hotărârii adoptate va exista 

posibilitatea scoaterii la vânzare. 

   Dl. Primar face precizarea că în momentul în care se va face 

valorificarea va fi întocmit un nou proiect de hotărâre care va fi supus 

votului consiliului local. 

   Se supune votului procesul verbal al ședinței ordinare din data de 

26.11.2020. Se aprobă cu 12 voturi „pentru”, două „abțineri”: 

Calomfirescu Marius și Mărgărit Dan, 7 voturi „împotrivă”: Șăulean 

David, Bercu Adrian, Bozieru Cosmin, Cotinescu Aurelian, Ilie Virgiliu, 

Ștefan Loredana, Tică Dan Alexandru. 

 

       Cu acestea, ședința se declară închisă. 

    

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL GENERAL  

                                                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                   

prof. Monica-Cezarina Ilie                           jr. Silvia-Elena Stanca 
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