PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 07.03.2019
Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri în funcţie
(absenţi fiind: Barbu Dumitru, Negoescu Mariana-Georgeta, Tănase
Silviu-Gabriel, Mocanu Livia, Joița Ion și Boboacă-Mihăescu DoinaNicoleta ), dl. secretar al Municipiului Târgovişte, jr. Chiru-Cătălin
Cristea 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. 709 din data de 05.03.2019.
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 dl. cons. Cătălin Rădulescu, ales
președinte pentru ședințele consiliului local din luna martie 2019.
Dl. Primar invită consilierii locali în data de 08.03.2019, la Sala de
Consiliu, unde se va semna cel mai mare contract finanțat cu fonduri
europene pentru modernizarea infrastructurii educaționale în municipiul
Târgoviște, contract cu o valoare de 22 de milioane, care vizează
construire, modernizare, reabilitare, extindere, dotare Școala Matei
Basarab; este primul contract care se semnează pe Axa 10, pentru pe
întreaga Regiune de Dezvoltare Sud-Muntenia; urmează Școala Mihai
Viteazul și Grădinița nr. 8.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi „pentru”.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.
173/18.05.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor
legate de proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL
TARGOVISTE” Axa prioritară 3, Prioritatea de investitii 3.1
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Operatiunea C – Iluminat public Apel de proiecte nr.
POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1)
Dl. ing. Aurel Ciobanu, director executiv în cadrul Direcţiei
Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza
proiectului de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre Se aprobă cu 15 voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 151.
2. Proiect de hotărâre privind completarea Actului Constitutiv
al societății Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L.
Dl. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul Municipiului, prezintă
materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre.
Dl. cons. Bercu solicită ca până la următoarea ședință de consiliu
să fie pus la dispoziție Acordul final semnat de către Municipiul
Târgoviște și Societatea A.I.T.T. privind încetarea contractului de
parteneriat public-privat nr. 265/2005, după încheierea tuturor
negocierilor.
Dl. Secretar susține că forma acordului este cea aprobată prin
hotărârea Consiliului Local nr. 495/21.12.2018 cu modificările aduse
prin HCL nr. 92/15.02.2019 și că nu există o formă finală, unica formă
fiind cea aprobată prin hotărîrea mai sus menționată.
Dl. Primar susține că în luna februarie 2019 consiliul local a
adoptat măsurile pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute
în Acordul de încetare a contractului de parteneriat public-privat, iar
contractele de vânzare subsecvente acordului (pentru autovehicule și
clădiri) vor fi puse la dispoziție.
Se supune la vot proiectul de hotărâre Se aprobă cu 15 voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 152.
Cu acestea, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
jr. Cătălin Rădulescu

SECRETARUL MUNICIPIULUI
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jr. Diana Ion
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