PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 30.06.2021
Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost
convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin
Dispoziţia nr. 1391 din data de 24.06.2021.
Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și HG nr. 636/2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12
iunie 2021, 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 începutul ședinței ordinare s-a făcut prezența nominală a consilierilor
locali, constatându-se că sunt prezenţi 19 consilieri locali, din totalul de 21 de
consilieri locali în funcție, absent fiind dl. Tudora Andrei, dl. Mărgărit Dan
sosind ulterior începerii lucrărilor ședinței.
Dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, 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.
Ședinţa de astăzi este condusă de dna. Ana-Maria Gheorghe, aleasă
președinte pentru ședințele consiliului local din luna iunie 2021.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu două puncte și anume: 26.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Municipiul Târgoviște
alege integritatea!” și sustinerea cofinantarii pentru depunerea unei cereri
de finantare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
2014 – 2020, Cererea de proiecte nr. CP15/2021 Sprijinirea măsurilor
referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor
publice locale și 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei
finanțări rambursabile în sumă de 50.000.000 lei de la Banca de Export
Import a României Eximbank S.A în vederea finanțării realizării unor
obiective
Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentările susmenționate. Se aprobă
cu 19 voturi „pentru”.
În sală sosește dl. Mărgărit Dan, fiind prezenți 20 de consilieri.
Se supune la vot procesul verbal din data de 27.05.2021. Se aprobă cu 20
voturi „pentru”.
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1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local
responsabil cu afacerile europene la nivelul municipiului Târgoviște
Dl. Secretar General face prezentarea materialului.
Propunerea pentru acest punct este dl. cons. Ilie Aurelian Cotinescu. Se
propune votul deschis. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”. Se supune votului
propunerea. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și 3 abțineri: Răducanu Tudorică,
Erich Agnes Terezia și Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta, proiectul devenind
HCL nr. 196
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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. 197
3. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de indemnizaţii
acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021
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
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de
colaborare între Municipiul Târgoviște, RD Global Project Consulting
S.R.L., Liceul „Voievodul Mircea” Târgoviște și Asociația „ESE –
European Support for Education”, pentru crearea și dezvoltarea
Parteneriatului Local Sustenabil în cadrul POCU 2014 – 2020
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
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului
reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a
Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte
Dl. Secretar General face prezentarea materialului. Având în vedere că
acest punct vizează desemnarea, prin vot secret, a celor cinci membri ai
consiliului de administrație al societății, se stabilește ca modalitate de vot
încercuirea numărului curent din dreptul numelui candidatului care să facă parte
din consiliul de administrație. Se trece la votul secret. În urma numărării
voturilor a reieșit următoarea situație: 1. Grigorescu Marian voturi pentru 2,
voturi împotrivă 18; 2. Ion Sebastian voturi pentru 3, voturi împotrivă 17; 3.
Ioniță Ștefan voturi pentru 18, voturi împotrivă 2; 4. Ivanovici Traian Daniel
voturi pentru 20, voturi împotrivă 0; 5. Maria Mihai-Vlad voturi pentru 1, voturi
împotrivă 19; 6. Mihai Valentin voturi pentru 17, voturi împotrivă 3; 7. Ponorîcă
Ion voturi pentru 19, voturi împotrivă 1; 8. Sandu Dănuț voturi pentru 20, voturi
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împotrivă 0; nu au existat voturi nule. În urma centralizarii voturilor exprimate,
s-a hotărât: Ivanovici Traian Daniel, Sandu Dănuț, Ponorîcă Ion, Ioniță Ștefan
și Mihai Valentin -membri în consiliul de administrație
Având în vedere că proiectul de hotărâre reglementează și alte aspecte, nu
doar împuternicirea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea
Generală a societății, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20
voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 200
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2021
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
7. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata
obligațiilor fiscale pentru contribuabilii persoane fizice din Municipiul
Târgoviște
Dl. cons. Cotinescu consideră că, la acest moment, încasările nu vor crește
considerabil și propune ca în luna noiembrie să se revină cu un proiect similar.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 202
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 50/13.02.2017
privind cofinanţarea obiectivului de investiţii „Consolidarea și reabilitarea
Clădirii C1 Teatrul Municipal Tony Bulandra 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. 203
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 51/13.02.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Consolidarea și reabilitarea Clădirii C1 Teatrul 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 20 voturi
„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 204
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 370/27.09.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de canalizare în
Municipiul Târgovişte - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor,
Pădurii și Crângului”
Dna. cons. Ștefan susține că analizând proiectele din anii 2017, 2019 și cel
actual a constatat că în anul 2017 în proiect au fost cuprinse mai multe străzi în
ceea ce privește rețeaua de apă, iar în anul 2021 o parte din străzi nu mai apar;
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declară că este cunoscută existența un aviz nefavorabil al Companiei Naționale
de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în care este prevăzută renunțarea la
rețeaua de canalizare; dna. cons. dorește să știe de ce s-a renunțat și la extinderea
rețelei de apă.
Dl. Ciprian Stănescu, directorul adjunct al Direcției Managementul
Proiectelor răspunde că inițial era vorba despre o extindere parțială a rețelei de
apă și realizarea unei rețele de canalizare. S-a solicitat avizul Companiei
Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care a fost nefavorabil,
impunând condiții financiare care nu puteau fi îndeplinite: două magistrale de
apă, rețele electrice, rețele de gaze și realizarea unor galerii subterane vizitabile.
Dl. Primar susține totodată că investiția trebuia închisă și se încearcă
identificarea unor soluții pentru strada Crângului; avizul a fost dat în acest sens
și în contextul intenției lărgirii pe patru benzi a drumului; la momentul respectiv
municipiul nu avea proiectat așa ceva, nu se impusese acest lucru, o galerie care
să protejeze rețeaua de canalizare de la un căpăt la celălalt, o investiție foarte
mare, inclusiv din punct de vedere financiar, care ar fi întârziat foarte mult
lucrările, dar consideră că trebuie găsită o soluție pentru a se putea asigura
utilități și pe strada Crângului.
Dna. Stefan dorește să le fie transmisă Dispoziția de șantier nr. 2/2021. Dl.
Ciprian Stănescu răspunde că întreg proiectul tehnic poate fi pus la dispoziție,
iar Dispoziția de șantier nr. 2/2021 vizează renunțarea la acest tronson pentru
motivele invocate anterior.
Dna. cons. Ștefan susține că pe strada Teilor, în anul 2017, au fost prevăzuți
653 ml, în 2021, când s-a făcut recepția, s-au executat 390 ml. Strada Teilor în
2017 era racordată la sistemul de apă, dorește să știe unde au fost executați acești
390 ml.
Dl. viceprimar Rădulescu răspunde că întreg proiectul tehnic al investiției
poate fi pus la dispoziție de către Direcția Managementul Proiectelor.
Dl. Ciprian Stănescu susține că în cadrul proiectului au fost realizați pe acea
stradă și un anumit număr de hidranți, iar pentru a putea asigura presiunea
prevăzută în normativ pentru aceștia, rețeaua de apă a fost extinsă până la stația
Companiei de Apă din zonă.
Dna. cons. Ștefan afirmă că în anul 2017 finanțarea pentru acest proiect era
PNDL și buget local și dorește să știe de ce s-a pierdut finanțarea prin PNDL.
Dl. Primar răspunde că nu s-a pierdut finanțarea prin PNDL, aceasta nu a
existat; în proiectul de hotărâre era prevăzut ca și modalitate, dar nu exista un
program de finanțare semnat pe PNDL, iar la acest moment PNDL este blocat,
pe PNDL nu s-a pierdut nici o finanțare; în proiectele de hotărâri este prevăzut
în cazul în care primăria identifică o eventuală sursă de finanțare pe parcursul
derulării proiectului, să poată să o acceseze.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 205
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11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 4/12.01.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
„Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în
Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa,
Tighina, Macarie, Zorilor, Radu Petrescu, Leo Plângă”
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. 206
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 441/06.11.2018
privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul „Amenajare parc public de agrement şi loisir
U.M. GARĂ”
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. 207
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 47/27.02.2020
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind
obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din
Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Nicolae Dobrin, Str. I.C.
Brătianu (ramura adiacentă OCPI), str. Crizantemei, Str. Stolnicul
Constantin Cantacuzino (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str.
Liniștei, Str. Crișan (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Maior
Coravu Ion, Str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatură cu Drumul
de Centură)”
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. 208
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Amenajarea unui
spațiu fitness și a unui miniteren de baschet adiacent străzii General Matei
Vlădescu”
Dl. cons. Cotinescu propune, menționând că este vorba despre un proiect
mai vechi al PNL cât și al USR, având în vedere că miniterenurile de baschet se
realizează pe locurile unde sunt spații verzi sau pe locurile care ar putea deveni
spații verzi, folosirea unităților școlare și a terenurilor de sport din incinta
acestora, de către copii, pentru activități sportive extrașcolare, după terminarea
orelor de curs; totodată susține că aceste spații și terenuri ar trebui amenajate de
către Primărie pentru a putea fi folosite de către copii în condiții de siguranță;
consideră necesară o întâlnire cu reprezentanții Primăriei și ai Inspectoratului
Școlar Județean pentru identificarea unei soluții.
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Dl. Primar răspunde că unele baze sportive ale unităților de învățământ au
fost reabilitate: școala Mihai Viteazul, Liceul Auto, Colegiul Constantin
Carabela, iar altele sunt în lucru: școlile Matei Basarab și Tudor Vladimirescu.
Totodată declară că este de acord cu o întâlnire în acest sens, în care trebuie
stabilite elemente ce țin de siguranța copiilor, de asigurarea accesului, a pazei,
pentru a putea fi evitate problemele ce pot apărea.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 209
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului
Târgoviște la Programul privind creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități
de învățământ, precum și a documentației tehnico-economice faza
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea
eficienței energetice - Grădinița cu program prelungit nr. 3, str. Aleea
Trandafirilor nr. 3 din Municipiul 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. 210
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului
Târgoviște la Programul privind creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități
de învățământ, precum și a documentației tehnico-economice faza
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea
eficienței energetice - Grădinița nr. 14, str. Vasile Voiculescu nr. 4 din
Municipiul 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. 211
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a
indicatorilor tehnico-economici pentru „Desființare centrală termică CT2
–Micro IX, strada Virgil Draghiceanu” în cadrul obiectivului de investiţii
„Amenajare, modernizare și reabilitare parcări din Municipiul Târgoviște
aferente străzilor Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu și I.C. Visarion
(parcare Primărie)
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” și o abținere Cătălin Rădulescu, proiectul devenind HCL nr. 212
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18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Amenajare, modernizare și reabilitare parcări
din Municipiul
Târgoviște
aferente
străzilor
Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu și I.C. Visarion (parcare Primărie)
- strada Diaconu Coresi”
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. 213
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Amenajare, modernizare și reabilitare parcări
din Municipiul
Târgoviște
aferente
străzilor
Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu și I.C. Visarion (parcare Primărie)
- strada 9 Mai”
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. 214
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, modernizare și reabilitare
parcări
din Municipiul
Târgoviște
aferente
străzilor
Diaconu Coresi, Virgil Drăghiceanu și I.C. Visarion (parcare Primărie
strada Dr. Marinoiu”
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. 215
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI)
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizarea străzii Prof. Mircea Georgescu, a străzii adiacente străzilor
Laura Stoica și Prof. Victor Oprescu și amenajare parcare aferentă
Grădiniței nr. 9 din Sagricom”
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. 216
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru
energie durabilă și climă al Municipiului Târgoviște (PAEDC)
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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 20 voturi
„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 217
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„Introducere teren în intravilan pentru construire locuință P+M, garaj,
magazie și împrejmuire teren”, Tarla 1, Parcela 1/21, 1/22, 1/23, Municipiul
Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Prioteasa Dorina și Prioteasa
Neculai
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. 218
24.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de schimb de
terenuri între Municipiul Târgoviște și societatea UPET 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. 219
25.Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a
Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții „Amenajare parc public
de agrement şi loisir U.M. GARĂ”
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. 220
Suplimentare ordine de zi 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Municipiul Târgoviște alege integritatea!” și susținerea
cofinanțării pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cererea
de proiecte nr. CP15/2021 Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea
corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale
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
Suplimentare ordine de zi 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea
contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 50.000.000 lei de la
Banca de Export Import a României Eximbank S.A în vederea finanțării
realizării unor obiective de investiții
Dl. cons. Cotinescu consideră foarte mare comisionul de acordare a
creditului, peste 100 de mii de lei, având în vedere valoarea creditului cât și
dobânzile ce vor fi încasate de bancă, dacă se ia în calcul faptul că Primăria
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Municipiului Târgoviște are de încasat de la persoane fizice și juridice 16-17
milioane de lei, sume care dacă ar fi fost încasate ar fi dus la o diminuare a
creditului și implicit a dobânzilor.
Dl. Primar răspunde că în ceea ce privește gradul de colectare, cele mai mari
probleme sunt la persoanele fizice, la persoanele juridice nu sunt probleme;
creanțele au fost generate și de faptul că în perioada pandemiei, a stării de
urgență și cea mai mare perioadă din starea de alertă, au fost suspendate toate
măsurile de executare silită; în acest moment se lucrează la recuperarea
creanțelor în toate modalitățile posibile, nu doar popriri pe conturi, ci și
executare silită mobiliară sau imobiliară, acolo unde este cazul, mai sunt și
situații în care persoanele, atât fizice cât și juridice, sunt insolvabile, valoarea
activului patrimonial fiind mult inferioară valorii pasivului patrimonial, ceea ce
determină o dificultate obiectivă de recuperare a acestor creanțe. Referitor la
dobânda aferentă creditului aceasta este cu două puncte procentuale mai mică
decât cea plătită pentru creditul de la BCR. Problemele avute pe zona de
finanțare și de obținere a unor credite au vizat și faptul că datoria publică a
României la acest moment este mare și de aici aceste dificultăți și consideră că
este o finanțare la un cost decent. Tragerea efectivă a acestor sume de bani se va
face raportat la plafonul care este aprobat anual, cu precizarea că este foarte
posibil ca acesta să înceapă să se elibereze în luna august, în condițiile în care
toate unitățile administrative teritoriale au obligația să dea o declarație cu privire
la sumele pe care le-au rezervat din plafon.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 195
Se propune ca președinte pentru ședințele lunii iulie să fie dl. cons. Ion
Cucui. Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”.
Cu acestea, ședința se declară închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. Ana-Maria Gheorghe

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

Întocmit,
cons. Diana Ion
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