PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 23.11.2020
Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal
Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr.
Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 3099 din data de 19.11.2020.
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 23
noiembrie 2020, ora 8.45, 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 fiecărei comisii de specialitate.
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. Agnes-Terezia Erich aleasă
președinte pentru ședințele consiliului local din luna noiembrie.
Se supune votului procesul verbal din data de 09.11.2020, ora 14.
Se aprobă cu 21 voturi „pentru”.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct: Proiect de
hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte de
trecere din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al
Municipiului Târgovişte a unor obiective situate în Bulevardul Regele
Ferdinand. Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 21 voturi
„pentru”.
Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea sus menționată. Se
aprobă cu 21 voturi „pentru” .
Se trece la ordinea de zi.
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1.
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.
360/26.09.2019 privind asocierea unităţii administrativ-teritoriale
Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al Municipiului
Târgovişte, cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean
Dâmboviţa, pentru realizarea în comun a investiţiei „Modernizarea
şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” lotul 1
Dl. Primar precizează că este vorba de o modificare a acordului de
asociere existent între Municipiul Târgoviște și Județul Dâmbovița în
cadrul investiţiei „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al
Municipiului Târgovişte” - lotul 1, care vizează pasajul rutier din str.
Petru Cercel, în sensul suplimentării cotei de finanțare a Consiliului
Județean cu un million lei, ajungându-se ca Municipiul Târgovişte să
aibă o cotă de finanțare de 29.969.071,97 lei și Consiliul Judeţean
Dâmboviţa – de 3.999.417,63 lei .
Dl. cons. Cosmin Bozieru solicită, pentru următoarea ședință de
consiliu, o informare cu privire la acest proiect care să conțină
următoarele:
1. Când a început acest proiect și câte licitații au fost organizate de-a
lungul timpului?; 2. Care au fost sumele plătite rezultate din penalități pe
care Primăria le-a plătit firmei CAST în urma pierderii procesului și dacă
s-a întreprins vreun demers pentru recuperarea lor? 3.Care este suma pe
care Primăria trebuie să o restituie în urma pierderii finanțării europene
și care sunt consecințele în cazul în care nu le va plăti sau de unde le va
plăti?; 4. Care a fost suma pe care inițial Primăria trebuia să o plătească
ca și cofinanțare în cadrul acestui proiect și la ce sumă s-a ajuns astăzi?
Dl. Primar intervine și precizează că se va răspunde la această
solicitare, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, în
următoarea ședință sau în prima ședință în care vom avea aceste
informații în conformitate cu termenul în care există obligația legală de
a se formula răspuns.
Dl. cons. Cotinescu consideră benefică majorarea cotei consiliului
județean dar, precizează că în legătură cu acest proiect trebuie aduse
lămuriri, inclusiv în ceea ce privește eventuale erori sau prejudicii; pe de
altă parte consideră calitatea lucrărilor ca nefiind una satisfăcătoare,
existând numeroase probleme și susține că trebuie aduse lămuriri atunci
când este necesar votul în consiliul local.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi
„pentru” și 9 „abțineri”: Bercu Adrian, Bozieru Cosmin, Calomfirescu
Marius, Cotinescu Aurelian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-Iulian, Ștefan
Loredana, Tică Dan, Șăulean David, proiectul devenind HCL nr. 235.
2.
Proiect de hotărâre privind suspendarea raporturilor
contractuale cu operatorii economici din incinta Cupolei Pieței 1
Mai, ca urmare a prelungirii stării de alertă și a măsurilor care se
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aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
Dl. Primar afirmă că în conformitate cu hotărârea de guvern
privind prelungirea stării de alertă, s-a interzis funcționarea la interior a
piețelor; comercianții care-și desfășurau activitatea în Cupola de la Piața
1 Mai, fiind în imposibilitate obiectivă de a-și desfășura activitatea, se
propune votului un proiect de hotărâre prin care să se suspende
contractele existente, astfel încât în perioadele în care nu-și pot desfășura
activitatea, din motive care nu țin de voința acelor comercianți, să nu mai
aibă obligația de a plăti contravaloarea unei folosințe de care nu pot
dispune, în baza unei dispoziții legale exprese.
Dl. cons. Bozieru, întreabă dacă pe perioada stării de urgență s-au
luat aceleași măsuri. Dl. Primar răspunde că nu existau asemenea
dispoziții care să interzică desfășurarea activității, în mod expres, cum
este acum această dispoziție legală.
Dl. cons. Bozieru consideră că pe perioada stării de urgență, de
comun acord se puteau suspenda aceste contracte.
Dl. Primar răspunde că a existat o prevedere legală expresă în care
se menționa că poate fi acordată exclusiv amânarea la plată, și nu
scutirea, și un punct de vedere al Instituției Prefectului Județului
Dâmbovița în acest sens, prin care se aducea la cunoștință că va fi atacat
în contencios un eventual act administrativ prin care ar fi fost luat o
astfel de măsură.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi
„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 236.
3.
Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local
Municipal Târgovişte de trecere din domeniul public al Judeţului
Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte a unor
obiective situate în Bulevardul Regele Ferdinand
Dl. viceprimar Cătălin Rădulescu prezintă materialul. Se supune
votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul
devenind HCL nr. 237.
Cu acestea, ședința se declară închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

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

Redactat,
cons. DAPL Diana Ion
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