PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 14.02.2020
Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri în funcţie
(începând cu punctul 5 sunt 17 consilieri - soseşte dl.Tănase Silviu
Gabriel), absenți fiind: Cucui Ion, Păunescu Andrei-Mihai, Negoescu
Mariana-Georgeta şi Mocanu Livia, dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea,
Secretarul General al Municipiului Târgovişte, declară: Şedinţa este legal
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în conformitate cu prevederile
Codului Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.
Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal
Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr.
Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 419 din data de 10.02.2020.
La această şedinţă participă directori ai societăţilor din subordinea
Consiliului Local, directori şi şefi de servicii din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locală.
Ședinţa de astăzi este condusă de dna. consilier Iolanda Marinescu,
aleasă președinte pentru ședințele consiliului local din luna februarie
2020.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data
30.01.2020. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”.
Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi. Se aprobă cu 16
voturi „pentru”.
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice faza Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul ,,Modernizare şi reabilitare strada
Neagoe Basarab din Municipiul Târgovişte”
Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei
Managementul Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza
proiectului de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 35.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor
aferente proiectului „Completarea parcului auto din Municipiul
Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate
transportului public urban” SMIS 127388 în conformitate cu ultima
formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa
prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de
investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele
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urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile
şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul
specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă
de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană
durabilă, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 20142020
Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei
Managementul Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza
proiectului de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 36.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 49/26.02.2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
,,Reabilitare termică bloc de locuinţe 31, sc. A, str. Radu Popescu”
Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv al Direcţiei
Managementul Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza
proiectului de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 37.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul
2019
Dna. Daniela Popa, director al Direcției Economice, prezintă
materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 34.
În sală soseşte domnul Tănase, numărul consilierilor prezenţi
fiind de 17.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2020
Dna. Daniela Popa, director al Direcției Economice, prezintă
materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre.
Dl. Primar precizează că bugetul acestui an este axat pe dezvoltare,
54% reprezentând ponderea secţiunii de dezvoltare, pondere asigurată prin
proiectele cu finanţare nerambursabilă. De asemenea consideră că este un
buget echilibrat, ce va asigura modernizarea municipiului Târgovişte prin
investiţiile finanţate din fonduri nerambursabile. Dl. Primar aduce la
cunostinţa consilierilor că şi pentru Şcoala Tudor Vladimirescu cererea de
finanţare a trecut de prima etapă şi a intrat în evaluarea tehnică.
Dl. Bercu solicită lămuriri asupra Festivalului Cooltura urbană şi a
Festivalului ANIMA-ŢIE. Dna. Macarie, directorul economic al Teatrului
Municipal Tony Bulandra, precizează că Festivalul ANIMA-ŢIE se
desfăşoară de mulţi ani, în trecut purtând numele „Festivalul păpuşilor
vii” şi este destinat copiilor, desfăşurându-se în preajma zileli copilului. În
ceea ce privește Festivalul Cooltura Urbană susține că este un festival care
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a mai avut trei ediţii în anii anteriori, fiind destinat tinerilor şi se va
desfăşura la jumătatea lunii mai.
Dl. Bercu doreşte lămuriri asupra creşterii de 350% pentru alocarea
de locuinţe la teatru şi a celei de 224% pentru sporuri la capitolul 70.2.
Dna. Macarie precizează că legislaţia în vigoare prevede ca pentru
personalul artistic angajat pe perioadă determinată să se acorde o cotă
forfetară pentru locuinţă, care poate ajunge la valoarea unei jumatăţi a
salariului minim pe economie.
Despre creşterea cu 224% dna. Popa precizează că este la Direcţia
de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, reprezentând sporuri
pentru condiţii vătămătoare. Dl. Primar precizează că aceste sporuri sunt
acordate în baza unor evaluări ale Direcţiei de Sănătate Publică, la
solicitarea organizaţiei sindicale. Dna. Popa precizează că de aceste
sporuri mai beneficiază şi Direcţia Grădina Zoologică.
Dl. Bercu doreşte să ştie pentru ce litigii este angajată o casă de
avocatură. Dl. Primar precizează că sunt litigii cu Ministerul Dezvoltării,
fiind vorba despre cel mai mic buget de asistenţă juridică din ultimii 10
ani. Dl. Bercu precizează că de aceste litigii se putea ocupa serviciul
juridic al primăriei. Dl. Primar susține că sunt 70 de litigii, motiv pentru
care s-a decis achiziţionarea acestui serviciu de asistenţă juridică.
Tot domnul Bercu întreabă cărei direcţii îi revine aparatul foto
bugetat cu suma de 3000 lei? Dna. Popa precizează că aparatul foto este
achiziţionat pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor.
Dl. Bercu menţionează că la capitolul Ordine publică şi siguranţă
naţională sunt bugetate trei rampe auto, în valoare totală de 15.000 lei,
care sunt destinate Poliţiei Locale şi doreşte să ştie pentru ce sunt
necesare. Dl. Rădulescu precizează că rampele auto sunt acele lămpi care
se montează pe maşinile de intervenţii.
Domnul consilier doreşte să ştie în ce scop se propune
achiziţionarea a 10 calculatoare cu licenţă, a căror valoare totală este de
50.000 lei? Dna. Popa precizează că se vor achiziţiona calculatoare pentru
Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia de Administrare a Patrimoniului
Public şi Privat, necesare pentru buna desfăşurare a activităţii acestor
direcții.
Dl. Bercu mai precizează că sunt bugetaţi 30.000 lei pentru
Registrul Spaţiilor verzi şi doreşte să ştie dacă acest proiect s-a încheiat?
Dna. Popa menţionează că proiectul este realizat, suma prevăzută fiind
prevăzută pentru mentenanţă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi
“pentru” şi o abţinere - Bercu Adrian Gheorghe, proiectul devenind HCL
nr. 33.
Dl. Primar precizează că, la acest moment, pentru copiii cu nevoi
speciale, Guvernul a acordat jumătate din sumele acordate anul trecut, iar
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pentru persoanele cu dizabilităţi şi însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi au
fost acordate doar 45% din sumele care le sunt destinate, faţă de 90% anul
trecut. De asemenea menţionează că au fost reduse chetuielile de
funcţionare pentru şcoli şi nu au fost alocaţi bani pentru burse.
Domnul Ghinescu părăseşte sala de şedinţă.
6. Suplimentare Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea
HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a
burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din
învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte
Dl. Primar precizează că este vorba despre instituirea a 3000 de
burse pentru elevii care învaţă în unităţile de învăţământ din Târgovişte burse de performanţă, de merit, de studiu şi bursele sociale. Cuantumul
burselor este diferenţiat în funcţie de mediile obţinute de elevi, iar fondul
alocat pentru acestea este de 2,2 milioane de lei. Dl. Primar consideră că
este un proiect benefic pentru obţinerea de performanţe în educaţie.
Dl. Bercu consideră că valoarea de 30 lei a burselor de merit pentru cei cu media generală cuprinsă între 8,99 şi 8,50 şi a celor de
studiu este foarte mică şi propune dublarea acestora. De asemenea doreşte
să ştie care este sursa de finanţare pentru acestea. Dl. Primar precizează că
până la acest moment nu au existat bursele de 30 de lei, 50 de lei sau 70
de lei, aceste sume fiind cele ce pot fi suportate din bugetul local, iar
dublarea cuantumului burselor nu mai este posibilă deoarece bugetul de
venituri şi cheltuieli a fost aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 38.
Cu acestea, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
dr. Iolanda Marinescu

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

Redactat,
cons. DAPL Mariana Luminiţa Ungureanu
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