PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 28.05.2020
Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost
convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan,
prin Dispoziţia nr. 1146 din data de 22.05.2020.
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 27 mai 2020
au fost prezenți 21 consilieri, iar votul pentru fiecare punct a fost deschis.
Dnii. Joița Ion, Păunescu Andrei și 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”;
la punctul 6 al ordinii de zi fiecare punct al procurii (mandatarea
reprezentantului Municipiului Târgoviște în AGEA) a fost votat individual,
astfel: pct. 1 – se aprobă cu 21 de voturi „pentru”; pct. 2 - se aprobă cu 21
de voturi „pentru”, pct. 3 - se aprobă cu 21 de voturi „pentru”, pct. 4 – se
respinge cu 21 de voturi „împotrivă”, pct. 5 - se aprobă cu 21 de voturi
„pentru”, pct. 6 - se aprobă cu 21 de voturi „pentru”, pct. 7 – se respinge cu
21 de voturi „împotrivă”, pct. 8 – se respinge cu 21 de voturi „împotrivă”.
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 20 consilieri locali, din cei 21 de consilieri
în funcție, domnul Joița fiind prezent începând cu punctul 2 al ordinii de zi,
iar domnul Moțoc și-a exprimat votul 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 ședinta 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 dl. viceprimar Cătălin Rădulescu, ales
președinte pentru ședințele consiliului local din luna mai 2020.
Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 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.
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Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 30.04.2020.
Se aprobă cu 20 voturi „pentru”.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind
închirierea prin licitaţie publică a spațiului în suprafaţă de 13 m2 situat în
Piața Bărăției, str. Calea Domnească, nr. 172 A.
Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei împreună cu suplimentarea
susmenționată. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”.
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă
Publică al Municipiului 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 20 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 133.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de
funcții si a regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale
a 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 alătură videoconferinței și domnul Joița, astfel fiind prezenți
toți consilierii locali în funcție.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 134.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de
funcții ale Direcției de Asistență Socială.
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 135.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de asistaţi
sociali prin Cantina de Ajutor Social de pe raza Municipiului 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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 136.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind acordarea
unui sprijin financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 137.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului
reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTEDÂMBOVIŢA S.A.
Se propune ca fiecare punct al procurii (mandatarea reprezentantului
Municipiului Târgoviște în AGEA), anexă la prezenta hotărâre, să fie votat
individual.
1. Să aprobe verificarea modului de subscriere și plată a acțiunilor emise
în baza hotărârilor nr. 19 din 18.10.2016, nr. 22 din 31.08.2018, nr. 23 din
19.03.2019 și nr. 24 din 28.08.2019 ale Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor, la data de 31.12.2019, dată care constituie sfârșitul perioadei
de subscriere și plată. Se supune la vot. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”.
2. Să aprobe majorarea capitalului social al Companiei de Apă Târgoviște
Dâmbovița S.A. cu valoarea acțiunilor efectiv subscrise și plătite în
intervalul 01.07.2019 – 31.12.2019, în baza hotărârilor nr. 19 din
18.10.2016, nr. 22 din 31.08.2018, nr. 23 din 19.03.2019 și nr. 24 din
28.08.2019 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, de la
valoarea actuală de 3.070.601 lei, la valoarea de 3.158.722 lei, respectiv
cu suma de 88.121 lei, reprezentând contravaloarea unui număr de 88.121
acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu pe acțiune, la care se adaugă o primă
de emisiune de 7,605 lei pe acțiune, totalul primelor de emisiune fiind
670.196,25 lei, acțiuni și prime de emisune subscrise și plătite de către
Comuna Pietroșita, Văcărești, Sotânga, Mătăsaru, Lucieni, Vulcana
Pandele, Nucet și Lungulețu după cum urmează:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denumire acționar

Număr acțiuni
subscrise și plătite (lei)

Comuna Lungulețu
Comuna Pietroșița
Comuna Nucet
Comuna Vulcana
Pandele
Comuna
Lucieni
Comuna Mătăsaru
Comuna Văcărești
Comuna Sotânga

11.621
11.620
5.810
11.620
5.810
20.336
5.810
15.494

Prime de emisiune
plătite (lei)
88.379
88.380
44.186,12
88.378,7
44.190
154.660,56
44.190
117.831,87

Se supune la vot. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”.
3. Să aprobe actualizarea și semnarea, în numele și pe seama acționarilor,
Actului Constitutiv al Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.,
urmare a majorării de capital, precum și înregistrarea la Oficiul Registrului
3

Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița a hotărârii adunării generale
a acționarilor. Se supune la vot. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”.
4. Să aprobe anularea unui număr de 1.193.022 acțiuni emise în baza
hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 19 din 18.10.2016, neachitate
până la data de 31.12.2019, cu o valoare nominală totală de 1.193.022 lei
(1 leu/acțiune), la care se adaugă primele de emisiune de 9.072.932,31 lei.
Se supune la vot. Se respinge cu 21 voturi împotrivă.
5. Să aprobe verificarea subscrierilor la data limită prevăzută de hotărârea
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 24 din 28.08.2019,
respectiv 31.12.2019. (punct introdus pe ordinea de zi de către
acționarul Județul Dâmbovița). Se supune la vot. Se aprobă cu 21
voturi ”pentru”.
6. Să aprobe informarea tuturor acționarilor asupra numărului de acțiuni și
a primelor de emisiune nesubscrise până la data de 31.12.2019. Acordarea
unui termen de preferință de cel puțin o lună către toți ceilalți acționari care
doresc preluarea acțiunilor și a primelor de emisiune nesubscrise, pentru a
le da posibilitatea de a-și manifesta opțiunea de preluare, în baza
prevederilor art.11 alin. (10) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă
Târgoviște-Dâmbovița S.A. (punct introdus pe ordinea de zi de către
acționarul Județul Dâmbovița). Se supune la vot. Se aprobă cu 21
voturi ”pentru”.
7. Să aprobe modificarea art. 11 alin. (10) din Actul constitutiv, în sensul
eliminării sau majorării proporției/limitei de preluare a acțiunilor rămase
nesubscrise. (punct introdus pe ordinea de zi de către acționarul
Județul Dâmbovița). Se supune la vot. Se respinge cu 21 voturi
împotrivă.
8. Să aprobe reconvocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
pentru a se verifica cine și-a manifestat opțiunea (a uzat de dreptul de
preferință) de a prelua subscrierile inițiale nevărsate în termen, cu
consecința directă a modificării structurii capitalului social vărsat și
implicit a acționariatului; Aprobarea majorării capitalului social al
Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. de la valoarea de 3.070.601
lei, la valoarea ce va rezulta în urma manifestării opțiunii de preluare, în
baza prevederilor art. 11 alin. (10) din Actul Constitutiv al Companiei de
Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.; Aplicarea prevederilor art. 11 alin. (11)
din Actul Constitutiv, în sensul anulării acțiunilor rămase nesubscrise ca
urmare a aplicării art. 11 alin. (10) din același Act constitutiv. (punct
introdus pe ordinea de zi de către actionarul Județul Dâmbovița). Se
supune la vot. Se respinge cu 21 voturi împotrivă.
Se revine la punctul 7 al ordinei de zi.
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului
reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a
Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgovişte
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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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 139.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 140.
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
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”
și o abținere – Erich Agnes, proiectul devenind HCL nr. 141.
Dl. Bercu face precizarea că a depus înainte de ședință, la domnul
Primar, un proiect de inițiativă al grupului consilierilor liberali, de
suplimentare a ordinii de zi, pe zona bugetară, care prevede anumite
facilități fiscale conform OUG nr. 69/2020.
Dl. Primar informează consilierii locali că termenul până la care se pot
aproba aceste facilități este 14 august, cererile pot fi depuse până la
jumătatea lunii septembrie, drept pentru care, la sedința ordinară din luna
iunie acest proiect va fi pe ordinea de zi. Pentru că proiectul depus nu
prevede decât preluarea dispozițiilor legale, fără a se menționa în concret
care este cota de scutire pentru această perioadă, urmează ca pentru ședința
ordinară din luna iunie acest proiect de hotărâre să fie însoțit de toate
instrumentele de prezentare și motivare prevăzute de lege.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 321/29.07.2019
privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului
“AMENAJARE SKATEPARK ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE –
ADIACENT PARCULUI CHINDIA”
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 142.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016
referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,
a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Modernizare și
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Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul 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.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 143.
12. Proiect de hotărâre privind asocierea unitatii administrativ-teritoriale
Municipiul Targoviste, prin Consiliul Local al Municipiului Targoviste, cu
Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea in
comun a investitiei “Amenajare intersecție DJ 720E cu str. Petru Cercel
prin realizarea unui sens giratoriu”
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 144.
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire drumului DJ 720E,
Gara Târgoviște Sud-Centura 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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 145.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Construire locuințe colective P+4”, Str. Magrini, nr. 28, Municipiul
Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar: Finteanu Răzvan Ionuț
Dl. Tănase dorește o lămurire asupra acestui proiect de hotărâre, în
sensul că în proiect este trecut un nivel de înălțime de P+4, dar în planșe
apare un bloc cu P+2, iar celelalte cu P+6. Dna. arh. Soare precizează că
documentația de urbanism stabilește indicatori minimi și maximi, dar
solicitarea a fost pentru un nivel de înălțime de P+4. Ca mobilare
informativă, în frontul străzii Magrini este un regim de înălțime mai mic,
dar maximul poate fi de P+6.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 146.
15. 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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 147.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.
134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de
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transport public local în Municipiul Târgoviște către Societatea SERVICII
PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE 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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 148.
17. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spațiului
în suprafaţă de 13 m2 situat în Piața Bărăției, str. Calea Domnească, nr. 172
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 21 voturi “pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 149.
Se propune ca din comisia de licitație să facă parte următorii consilieri:
Bugyi Alexandru, Joița Ion și Tică Dan Alexandru. Se supune la vot. Se
aprobă cu 21 voturi “pentru”.
Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna
iunie 2020 să fie dna. Erich Agnes.
Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”.
Cu acestea, ședința se declară închisă.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Cătălin Rădulescu
jr. Silvia-Elena Stanca

Redactat,
cons. DAPL Mariana Ungureanu
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