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  PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 24.08.2020 

 

 

    Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

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

Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 1683 din data de 18.08.2020. 

    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 21 

august 2020 au fost prezenți toți consilierii locali în funcție, iar votul 

pentru fiecare punct a fost deschis. Dl. Păunescu Andrei și dl. Moțoc 

Honorius și-au exprimat votul prin intermediul adreselor de e-mail. 

Fiecare punct al ordinii de zi discutat la lucrările comisiilor de specialitate 

a fost aprobat cu 21 voturi „pentru”, cu excepția punctelor 5 și 8- punctul 

5: 15 voturi „pentru” și 6 „abțineri” și punctul 8: 16 voturi „pentru” și 5 

„abțineri”, consemnate în procesele verbale ale fiecărei comisii de 

specialitate. 

La lucrările ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, 

desfășurate în data de 24.08.2020 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 19 consilieri locali: dl. Moțoc 

Honorius fiind absent, iar dl. Ghinescu Adrian fiind prezent începând cu 

punctul 5 al ordinii de zi. Dl. Ghinescu Adrian, prin intermediul adresei de 

e-mail, și-a exprimat votul favorabil pentru toate punctele de pe ordinea 

de zi, cu excepția punctului 5 unde s-a abținut și a punctului 8 unde a 

votat împotrivă. Dl. Ghinescu Adrian a fost considerat prezent, după 

transmiterea prin e-mail a voturilor pentru proiectele de pe ordinea de zi, 

respectiv, începând cu punctul 5. 

  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.  



 

2 
 

  Ședinţa de astăzi este condusă de dl. viceprimar Cătălin 

Rădulescu, ales președinte pentru ședințele consiliului local din luna 

august 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 

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 

30.07.2020. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

    Se supune la vot ordinea de zi împreună cu suplimentarea acesteia. 

Se aprobă cu 19 voturi „pentru”  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al 

Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște 

   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 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 188. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

“Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 13, 

din Târgovişte, Judeţul 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 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 189. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie: 

“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, 

modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, 

din Târgoviște, Județul Dâmbovița”  

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. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 190. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 17/31.01.2019 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - 

economici pentru obiectivul „Înfiinţare şi dotare Creşă - strada 

General I.E. Florescu din Municipiul Târgovişte” 

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 19 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 191. 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 304/29.07.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen 

Popescu din Târgovişte” 

Dl. cons. Bercu consideră că trebuia pus la dispoziția consilierilor 

locali proiectul tehnic al obiectivului de investiții, având în vedere că se 

vorbește despre un deviz general. 

Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției 

Managementul Proiectelor face precizarea că este vorba despre o 

actualizare a indicatorilor, a devizului general în faza elaborării 

proiectului tehnic, niciodată, la nici un obiectiv de investiții, când a fost 

vorba despre o actualizare a indicatorilor nu a fost pus la dispoziția 

consiliului local proiectul tehnic. Proiectul tehnic reprezintă o dezvoltare 

a soluției tehnice din cadrul documentației de avizare a lucrărilor pentru 

intervenții, răspunderea pentru proiectul tehnic aparține exclusiv 

proiectantului și verificatorului de proiect, singurii care au calitatea să 

verifice și să aprobe acea soluție tehnică. 

Dl. cons. Bercu afirmă că acest proiect a început în urmă cu un an 

și până la acest moment nu a fost prezentat nici un proiect tehnic. 

Dl. viceprimar Rădulescu îl întreabă pe dl. cons. Bercu dacă își 

aduce aminte de proiectele tehnice de la Creșa 13, Grădinița 13, Școala 8. 

Dl. cons. Bercu întreabă dacă și la obiectivele de investiții 

enumerate de dl. Rădulescu există expertize false. 

Dl. primar Cristian Stan intervine și precizează că expertul, în luna 

septembrie, a semnat documentația pusă la dispoziție de către proiectant, 

iar în luna octombrie, a afirmat că este falsă, pentru că nu a fost plătit de 

către proiectant. Dl. primar îl invită pe dl. cons. Bercu la Direcția 

Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște, 

pentru a studia proiectul și îi solicită dlui. Ciprian Stănescu, directorul 

adjunct al direcției, să pună la dispoziția dlui. cons. Bercu cele cinci 

dosare care reprezintă proiectul tehnic la obiectivul de investiții 
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Modernizarea și reabilitarea Stadionului Municipal „Eugen Popescu”; dl. 

primar susține că nu se pot pune la dispoziție copii după bibliorafturi. 

      Dl. cons. Bercu întreabă de ce documentația nu conține copia 

expertizei tehnice a acestui proiect, având în vedere că au fost puse la 

dispoziția consilierilor un studiu hidrogeologic și un studio geotehnic și 

afirmă că a solicitat de mai multe ori expertiza tehnică. 

     În legătură cu indicatorii supuși aprobării în ședința de astăzi, dl. 

cons. Bercu, dorește să știe de ce au crescut cheltuielile de proiectare de 

la 40.000 lei la 360.000 lei. 

      Dl. Ciprian Stănescu răspunde că a fost realizată o a doua 

procedură simplificată de achiziție publică, procedură la care s-au 

prezentat patru firme și a fost ales ca prestator TMG-CONPREST, care a 

avut oferta cea mai mică. 

    Dl. cons. Bercu susține că a fost o licitație publică câștigată inițial 

cu suma de 40.000 lei pentru proiectare și, după, o completare a fost 

câștigată cu 360.000 lei.  

    Dl. Ciprian Stănescu răspunde că nu a fost câștigată cu 40.000 lei, 

ci cu 130.000 lei, dacă îsi amintește corect, 40.000 lei reprezentând doar 

contravaloarea DALI-ului. 

    Dl. cons. Bercu întreabă de ce organizarea de șantier, inițial a 

costat 15.000 lei, iar acum, același stadion, aceeași suprafață costă 

100.000 lei, de unde provine această diferență. 

     Dl. primar afirmă că aceste estimări nu sunt făcute de către 

primărie, ci de către personal de specialitate, de către proiectant. 

   Dl. cons. Barbu Dumitru face precizarea că organizarea de șantier 

reprezintă cotă procentuală din C+M și poate fi extinsă sau redusă în 

funcție de situația din teren, proiectantul fiind cel care stabilește cota; 

această sumă reprezentând organizarea de șantier se justifică pe baza de 

factură, în cazul în care este utilizată, pentru executarea lucrărilor de 

organizare de șantier propuse de proiectant. 

   Dl. cons. Bercu îl întreabă pe dl. cons. Barbu dacă pentru aprobarea 

unui deviz general se poate merge la beneficiar fără un proiect tehnic. 

   Dl. viceprimar Rădulescu susține că au fost prezentați indicatorii 

tehnico-economici și dacă dl. cons. Bercu dorește să vadă proiectul 

tehnic, acesta poate fi consultat la Direcția Managementul Proiectelor. 

   Dl. cons. Bercu întreabă dacă la acest proiect Curtea de Conturi a 

identificat vreun prejudiciu. 

   Dl. primar răspunde că nu a fost identificat vreun prejudiciu la 

acest proiect de către Curtea de Conturi. 

          Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi 

„pentru” și 7 „abțineri”: Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Bercu Adrian, 
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Gherghescu Constantin, Negoescu Mariana, Tică Dănuț și Tănase Silviu, 

proiectul devenind HCL nr. 192. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului 

reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a 

Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. 

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 193. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște 

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 194. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 1 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local prin atribuire directă, aprobat prin HCL nr. 134/28.02.2019 

         Dl. cons. Bercu întreabă executivul de ce a considerat oportun un 

astfel de proiect pe ordinea de zi, pierderea unei părți a patrimoniului 

Primăriei Târgoviște. Ceea ce se propune este cedarea, într-un viitor 

apropiat, în favoarea A.I.T.T., închirierea sau concesionarea terenului de 

sub clădirile societății, în loc ca primăria să preia clădirile lor, astfel încât 

patrimoniul public, să se mărească, nu să scadă. 

    Dl. viceprimar Rădulescu răspunde că prin concesionarea unui 

teren, nu se pierde din patrimoniul public, există obligația acordării către 

A.I.T.T. a dreptului de superficie asupra terenului, acesta fiind 

proprietarul clădirii. 

    Dl. primar face precizarea că terenul nu iese din patrimoniul 

public, proprietatea publică este inalienabilă, imprescriptibilă și 

insesizabilă. 

    Dl. cons. Bercu întreabă de ce terenul este scos din patrimoniul 

societății Servicii Publice Municipale. 

    Dl. primar susține că acest lucru a fost aprobat în momentul în care 

a fost aprobată delegarea serviciului și actul aditional care s-a încheiat, iar 

prin această hotărâre decât se pune în aplicare; superficia este dreptul de 

folosință pe care proprietarul unei clădiri îl are asupra terenului de sub 

acea clădire. 
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    Dl. cons. Bercu susține că a solicitat la ședința comisiilor de 

specialitate situația datoriilor pe care primăria le are către A.I.T.T. și 

dorește să știe de ce este oportun un astfel de proiect pe ordinea de zi. 

      Dl. viceprimar Rădulescu răspunde că oportunitatea constă în 

asigurarea respectării unor angajamente asumate prin hotărâri anterioare 

aprobate de consiliul local. 

    Dl. primar face precizarea că terenul se scoate la licitație publică 

în vederea închirierii/concesionării. 

    Secretarul General al Municipiului Târgoviște, dna. Silvia Stanca 

face precizarea că, potrivit Codului Administrativ, modalitățile de 

exercitare a dreptului de proprietate publică se realizează fie prin 

concesionare, fie prin închiriere. Pentru ca Direcția de Administrare a 

Patrimoniului Public și Privat să înceapă procedura de 

concesionare/închiriere se impune diminuarea suprafeței totale a terenului 

atribuit societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. prin 

retragerea loturilor ce vor face obiectul concesionării sau închirierii.  

Dacă nu s-ar proceda în acest mod, Curtea de Conturi ar putea stabili un 

prejudiciu ca urmare a faptului că proprietarul construcțiilor folosește în 

mod gratuit acel teren. 

   Dl. Bercu întreabă de ce nu se ia în considerare recuperarea 

clădirilor aflate în patrimoniul AITT. 

   Dna Secretar General răspunde că proprietarul clădirilor nu poate fi 

obligat să își înstrăineze proprietățile. 

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi 

„pentru” și 7 voturi „împotrivă”: Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Bercu 

Adrian, Gherghescu Constantin, Negoescu Mariana, Tică Dănuț și Tănase 

Silviu, proiectul devenind HCL nr. 195. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 

din data de 13.08.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a 

locuinţelor sociale 

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 196. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 4 

din data de 13.08.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a 

locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 197. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe 

ANL către actualii chiriaşi 

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 198. 

12.  Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre privind conferirea 

titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște 

domnului general de brigadă Pavel Babeu  

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 199. 

13.   Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre privind 

conferirea, post-mortem, a titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” 

al Municipiului Târgoviște domnului profesor Mihail Iugulescu  

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 200. 

14. Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre privind stabilirea 

limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în 

Adunarea Generală Ordinară la COMPANIA DE APĂ 

TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. 

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 201. 

15. Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre privind stabilirea 

limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în 

Adunarea Generală Extraordinară la COMPANIA DE APĂ 

TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. 

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

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 202. 

16. Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre privind solicitarea 

Consiliului Local Municipal Târgovişte de trecere din domeniul 

public al Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului 

Târgovişte a rețelei de iluminat public stradal din Bulevardul Regele 

Ferdinand  

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 203. 

17. Suplimentare ordine de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea 

coridorului de mobilitate integrat care să sprijine transportul public 

în comun de călători, circulația bicicliștilor și/sau circulația 

pietonilor 

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 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 204. 

           Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din 

luna septembrie să fie dl. Ion Cucui. Se supune la vot această propunere. 

Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

 

       Cu acestea, ședința se declară închisă. 

    

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL GENERAL  

                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                              

jr. Cătălin Rădulescu                              jr. Silvia-Elena Stanca 

 

  

 

 

 

                          Redactat, 

                                                                   cons. DAPL Diana Ion 


