PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei ordinare a
Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 19.12.2016
Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri
în funcţie, absent fiind dl. Barbu Dumitru, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi
poate desfăşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice
Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată
de Primarul Municipiului Târgovişte dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr.
5392 din data de 15.12.2016.
La această şedinţă participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului
Local, şefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum şi
reprezentanţi ai mass-media locală.
Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Silviu - Gabriel Tănase.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, dna Nicolae Ana Maria şi dl. Mîndrilă Nicolae nu sunt în sală.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local
Municipal Târgoviște din data de 11.11.2016. Se aprobă cu 17 voturi ”pentru”, o
abţinere - Ion Neli, dna. Nicolae Ana - Maria şi dl. Mîndrilă Nicolae nu sunt în sală.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal
Târgoviște din data de 25.11.2016. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, dna Nicolae Ana Maria şi dl. Mîndrilă Nicolae nu sunt în sală.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, precum şi a
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte
Se dă cuvântul dlui. Niţu, şef Serviciu Resurse Umane, pentru a prezenta
materialul.
Dl. Primar precizează că în cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte există două
direcţii cu atribuţiuni asemănătoare: Direcţia Managementul Proiectelor care se ocupă
de proiectele cu finanţare europeană şi Direcţia Tehnică, de proiectele cu finanţare din
bugetul propiru şi din bugetul naţional, considerând că trebuie să existe o singură
structură care să se ocupe de accesarea de fonduri şi de urmărirea investiţiilor. De
asemenea, precizează că s-a dorit mărirea organigramei Biroului Achiziţii cu două
posturi de execuţie, datorită faptului că există foarte multe proceduri care trebuie
respectate, ceea ce duce la întârzieri în respectarea termenelor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul
devenind HCL nr. 375.
2. Proiect de hotărâre privind tranformarea unor funcții ca urmare a promovării în
cadrul Direcției Grădina Zoologică
Se dă cuvântul dnei. Pârvescu, directorul Direcţiei Grădina Zoologică, pentru a
prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi
„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 376.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii
acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială
aferent anului 2017
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4.

5.

6.

7.

Se dă cuvântul dnei. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a
prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi
„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 377.
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Clubului de Pensionari nr. 1 în
cadrul Direcției de Asistență Socială
Se dă cuvântul dnei. Iordache, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a
prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi
„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 378.
Proiect de hotărâre privind stabilirea duratei normale de funcţionare a
blocurilor construite prin A.N.L.
Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului
Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 379.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de intervenție cu privire
la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale și a
performanței energetice a clădirilor de tip bloc de locuințe din municipiul
Târgoviște
Se dă cuvântul dlui. Stănescu, reprezentantul Direcţiei Managementul Proiectelor,
pentru a prezenta materialul.
Dl. Primar precizează că necesitatea acestui regulament rezidă din faptul că în
momentul în care se doreşte reabilitarea termică a uni bloc, care se află în suprafaţa de
protecţie a monumentelor istorice, este necesar avizul Ministerului Culturii, aviz ce se
putea obţine într-o perioadă de aproximativ 6 luni. Pentru a evita aceste întârzieri a
fost întocmit regulamentul menţionat anterior, regulament ce a primit avizul
Ministerului Culturii.
Dna. Nicolae doreşte să ştie dacă acest document ajută sau împiedică intervenţiile
de tip pictură murală şi consideră că ar trebui găsită o soluţie pentru înfrumuseţarea
faţadelor blocurilor de locuinţe. Dna. Soare, Arhitectul Şef, precizează că se pot
realiza astfel de picturi doar în baza unui aviz al Ministerului Culturii, în regulamentul
prezentat nefiind vorba despre picturile murale.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul
devenind HCL nr. 380.
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
municipiului Târgoviște pe anul 2016
Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul Direcţiei Economice, pentru a prezenta
materialul.
Dna. Ion doreşte să ştie dacă rectificarea bugetului poate fi votată pe capitole. Dl.
Secretar precizează că proiectul poate fi votat pe articole sau capitole, modalitatea de
vot fiind stabilită de consilierii locali.
Dna. Ion precizează că în ultimele trei şedinţe ale Consiliului Local s-au alocat
Clubului Sportiv Municipal Târgovişte aproximativ 1.000.000 lei şi consideră că este
o sumă foarte mare. Dna. Ion solicită, în numele grupului de consilieri PNL, un audit
extern la Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, precum şi o situaţie cu toate
cheltuielile pe ultimul an (salarii şi cheltuieli efectuate). De asemenea precizează că
grupul consilierilor PNL este de acord cu rectificarea bugetului aferent şcolilor, dar
este împotriva sumelor alocate pentru Clubul Sportiv Municipal Târgovişte.
Dl. Prisăcaru, Preşedintele Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, precizează că
după prima jumătate a anului clubul a rămas fără buget, fiind necesare rectificări
lunare pentru a se achita salariile jucătoarelor şi pentru cheltuielile curente. De
asemenea precizează că nu au fost angajate alte contracte în afara celor fără de care
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clubul nu şi-ar fi putut desfăşura activitatea. Dl. Prisăcaru consideră că dna. Ion putea
obţine informaţiile dorite dacă s-ar fi prezentat la sediul clubului şi le-ar fi solicitat şi
precizează că salariile jucătoarelor nu pot fi făcute publice, deoarece există o clauză de
confidenţialitate în contractele semnate cu acestea.
Dl. Primar precizează că există angajamente bugetare care au fost asumate şi vor
trebui respectate, la acest moment CSM Târgovişte fiind obligat printr-o decizie a unei
instanţe sportive să plătească o anumită sumă de bani în urma nerespectării, în trecut, a
unor astfel de angajamente. De asemenea precizează că activitatea sportivă de
performanţă poate continua doar cu un buget aprobat de Consiliul Local, sarcina
susţinerii sportului de performanţă revenind autorităţii publice locale.
Dna. Ion precizează că nu se doreşte desfiinţarea Clubului Sportiv, ci se doreşte o
transparenţă în efectuarea cheltuielilor. Dl. Primar consideră că este dreptul
consilierilor locali să solicite informaţii necesare în exercitarea mandatului şi
precizează că Preşedintele Clubului va pune la dispoziţia consilierilor materialele
solicitate.
Dl. Moţoc solicită o pauză de consultări.
Dl. Tănase precizează că grupul PNL va vota rectificarea bugetară cu o condiţie:
până la următoarea şedinţă a Consiliului Local preşedintele CSM Târgovişte să
prezinte o situaţie pe anul 2016, care să cuprindă datele precizate de dna. Ion.
Se supune la vot proiectul de hotărâre propus de executiv. Se aprobă cu 20 voturi
„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 381.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în municipiul
Târgovişte pentru anul 2017
Dl. Tănase precizează că a formulat un amendament la proiectul de hotărâre: ”Prin
execepție de la prevederile art. 1 se aprobă cota adițională de 30% pentru impozitul pe
clădiri proprietatea persoanelor juridice. Celelalte articole ale proiectului de hotărâre
urmează a se renumerota.”
Se dă cuvântul dlui. Crintescu pentru a prezenta materialul. Referitor la
amendamentul dlui. Tănase, dl. Crintescu precizează că scăderea cotei la impozitul pe
clădiri de la 40% la 30% ar produce un deficit la bugetul local de 701 mii lei.
Dl. Tănase precizează că această scădere s-ar înregistra dacă persoanele juridice nu
ar mai face evaluări ale clădirilor, dar dacă aceste evaluări ar fi făcute, suma de 701
mii lei s-ar diminua considerabil.
Dl. Crintescu precizează că evaluările se fac la 3 ani şi pot să nu ducă la creşterea
bazei de impozitare, ci la scăderea acesteia.
Dl. Tănase face o comparaţie a cotelor de impozitare din municipiile Ploieşti,
Piteşti şi Târgovişte şi afirmă că propunerea de scădere a cotei de impozitare ar fi
benefică.
Dl. Primar precizează că la Ploieşti impozitul pentru persoane fizice este mai mare
cu o mie de lei la hectar şi afirmă că nu susţine punctul de vedere al dlui. Tănase,
deoarece anul trecut s-a înregistrat o scădere faţă de anul 2015, iar in acest an s-a
înregistrat o scădere a încasărilor cu 20% pe zona impozitelor datorate de persoanele
juridice.
Dl. Oprescu consideră că trebuie să se ţină cont de numărul de locuitori pe care îl
are fiecare municipiu şi de numărul firmelor care îşi desfăşoară activitatea în aceste
zone şi nu consideră oportună propunerea dlui. Tănase, care ar duce la pierderea unor
sume de bani.
Dl. Tănase precizează că în amendamentul formulat nu solicită modificarea
impozitului la clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale la persoane fizice.
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Se supune la vot amendamentul dlui. Tănase. Se respinge cu 9 voturi „pentru” şi 11
voturi împotrivă: Bozieru Cosmin, Bugyi Alexandru, Cucui Ion, Erich Agnes, Holban
Georgeta Carmen, Ilie Monica, Neculaescu Laurenţiu, Oprescu Ciprian, Păunescu
Andrei, Rădulescu Cătălin şi Vlăducă Oana.
Se supune la vot proiectul de hotătâre propus de executiv. Se aprobă cu 19 voturi
„pentru” şi un vot împotrivă - Tănase Silviu Gabriel, proiectul devenind HCL nr. 382.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul
de investiții „Branșament/racord canalizare rețea apă pluvială” din cadrul
Direcției Gradina Zoologică din Târgovişte
Se dă cuvântul dnei. Pârvescu, directorul Direcţiei Grădina Zoologică, pentru a
prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi
„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 383.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire
locuinţă P+1”, municipiul Târgovişte, str. Nicolae Dobrin, nr. 22, beneficiar:
Andreescu Florin Ionuț
Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune
la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” şi o abţinere - Bozieru
Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 384.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire
locuinţă P+1, garaj, magazie şi împrejmuire teren”, municipiul Târgovişte, str.
Nicolae Dobrin, nr. 28, beneficiar: Popa Alexandru Dimitrie
Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune
la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL
nr. 385.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire
copertină”, municipiul Târgovişte, Şoseaua Găeşti, Staţia nr. 12, beneficiar: S.C.
OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune
la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL
nr. 386.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere,
reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr.
13”, municipiul Târgovişte, str. Tineretului, nr. 10, beneficiar: Municipiul
Târgovişte pentru Direcţia de Asistenţă Socială
Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune
la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind HCL
nr. 387.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere,
reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr.
14”, municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, beneficiar: Municipiul
Târgovişte pentru Direcţia de Asistenţă Socială
Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune
la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL
nr. 388.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere,
reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr.
16”, municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, nr. 23, beneficiar: Municipiul
Târgovişte pentru Direcţia de Asistenţă Socială
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Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune
la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL
nr. 389.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte
Se dă cuvântul dlui. Pârvan, reprezentant al Compartimentului Evidenţa
Patrimoniului, pentru a prezenta hotărârea. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se
aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 390.
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea
închirierii/concesionării unor bunuri imobile
1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea
concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 70 mp, situat
în municipiul Târgovişte, Bdul. Independenței adiacent cu Baia Comunală
Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului
Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 14 voturi „pentru”, 4 voturi împotrivă: Holban Georgeta Carmen,
Neculaescu Laurenţiu, Rădulescu Cătălin şi Vlăducă Oana şi o abţinere - Ilie Monica,
Mîndrilă Nicolae lipseşte din sală, proiectul devenind HCL nr. 391.
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea
concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 138 mp, situat
în municipiul Târgovişte, Bdul. Independenței adiacent cu Baia Comunală
Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului
Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se
aprobă cu 19 voturi „pentru”, Mîndrilă Nicolae lipseşte din sală,proiectul devenind
HCL nr. 392.
Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Gherghescu Constantin, Păunescu
Andrei şi Ilie Monica. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune
la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 20 de voturi „pentru”.
Se supune la vot alegerea dlui. Oprescu Virgil ca preşedinte pentru luna ianuarie.
Se aprobă cu 20 voturi „pentru”.
Cu aceasta, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ec. Silviu - Gabriel Tănase

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea

Red. U.M.
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