PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 05.01.2018
Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri
în funcţie, absenți fiind: Gheorghe Ana-Maria, Ion Neli, Tănase Silviu și Ghinescu
Adrian, 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 extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost
convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin
Dispoziţia nr. 1 din data de 03.01.2018.
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. cons. Agnes-Terezia Erich, aleasă
președinte pentru ședințele consiliului local din luna ianuarie.
Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN
EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE “MATEI BASARAB” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD.
DÂMBOVIȚA”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu,
Apel de proiecte nr. 1
Dl. Aurel Ciobanu, director al Direcției Managementul Proiectelor susține că se
dorește aprobarea proiectului susmenționat în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobarea documentației tehnicoeconomice și a indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în anexa la proiect, valoarea
totală a proiectului fiind de 22.223.977,79 lei inclusiv TVA, contribuția proprie în
procent de 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 446.701,95 lei,
reprezintă cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului; se propune asigurarea din
bugetul local al Municipiului Targoviste a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile
ce pot apărea in urma evaluarii proiectului, cat si pe durata implementării acestuia,
pentru implementarea proiectului în condiții optime cât și a cheltuielilor conexe ce pot
apărea pe durata acestuia, toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale
și împuternicirea primarului să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare
în numele Municipiului Targoviste.
Dl. Primar adaugă faptul că Școala „Matei Basarab” este singura școală din
microraionul 3, precizează că se va construi o sală de sport, se va realiza extinderea
școlii și a vestiarelor și dorește prezentarea intervențiilor care vor avea loc la unitatea
de învățământ.
Dl. Aurel Ciobanu susține că se dorește reabilitarea construcției școlii parter și
etaj, în suprafața de 3422 mp, extinderea vestiarelor, construirea unei săli de sport,
extinderea terenului de sport existent și a suprafeței de joc, se vor face intervenții la
spațiile verzi, reabilitarea și executarea de trotuare și alei asfaltate, parcare.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul
devenind HCL nr. 1.
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2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de
proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN
EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA
ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu,
Apel de proiecte nr. 1
Dl. Aurel Ciobanu, director al Direcției Managementul Proiectelor susține că se
dorește aprobarea proiectului susmenționat în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobarea documentației tehnicoeconomice și a indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în anexa la proiect.
Proiectul de investiție propune lucrări de intervenție la corpurile de clădire
existente: recompartimentarea corpurilor existente ale școlii în vederea asigurării
numărului de grupuri sanitare necesare, reorganizarea și gruparea spațiilor
administrative și reabilitarea termică a corpurilor existente ale școlii; lucrări de
extindere cu noi corpuri de clădire; amenajări exterioare: trotuare și alei pietonale,
platforma destinată depozitării deșeurilor, teren de sport pentru 200 persoane, loc de
joacă pentru elevii claselor pregătitoare, împrejmuire incintă și porți de acces, două
curți recreație, spații verzi.
Valoarea totală a proiectului este de 18.496.227,26 lei inclusiv TVA, contribuția
proprie este in procent de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de
369.924,54 lei, reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului; se
propune asigurarea din bugetul local al Municipiului Targoviste a sumelor
reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea in urma evaluarii proiectului, cat si pe
durata implementării acestuia, pentru implementarea proiectului în condiții optime cât
și a cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării acestuia, toate resursele
financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale și împuternicirea primarului să
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului
Targoviste.
Dl. Primar adaugă faptul că Școala „Mihai Viteazul” se află în microraionul 9,
este o unitate de învățământ care are nevoie de intervenții, care deservește un cartier
important al municipiului și consideră că această investiție este binevenită. Susține că
se încearcă finanțarea prin Programul Operațional Regional dar nu s-a renunțat la
finanțarea prin Programul Național de Dezvoltare Locală, este foarte important să se
rezolve problemele celor două școli fiind singurele alternative educaționale din cele
două cartiere.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul
devenind HCL nr. 2.
Cu acestea, ședința se declară închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea

Redactat,
jr. Diana Ion

2

