PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 07.08.2017
Dl. Primar al Municipiului Târgovişte, jr. Daniel - Cristian Stan, deschide
lucrările şedinţei aducând la cunoştinţa celor prezenţi că s-a împlinit un an de la
deschiderea Complexului Turistic de Nataţie Târgovişte şi mulţumeşte consilierilor
locali pentru sprijinul acordat în realizarea acestui obiectiv, pe care îl consideră unul
de succes. De asemenea face o prezentare a activităţilor desfăşurate în cadrul
Complexului Turistic de Nataţie (activităţi recreative, competiţii de înot, baschet,
fotbal) şi menţioneză că există o evoluţie în cazul numărului de clienţi, astfel: în luna
august 2016 au fost 3.117 clienţi, iar în luna iulie 2017 au fost 27.459 clienţi. Dl.
Primar mai precizează că există o evoluţie şi în cazul încasărilor: de la 20.278 lei/lună
în anul 2016 la 468.000 lei încasări la nivelul lunii iulie 2017. De asemenea
menţionează că se doreşte o extindere a activităţilor şi serviciilor oferite în cadrul
Complexului Turistic de Nataţie şi aminteşte că beneficiarii acestora sunt atât
cetăţenii judeţului Dâmboviţa cât şi cei ai judeţelor limitrofe (Argeş, Prahova).
Dl. Adrian Mocanu, înlocuitorul dlui. secretar Chiru Cătălin Cristea, aflat în
concediul legal de odihnă, anunţă că în sală sunt prezenţi 13 din numărul de 20 de
consilieri în funcţie, absenți fiind: Barbu Dumitru, Bugyi Alexandru, Gheorghe Ana Maria, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Patic Paul - Ciprian și Tănase Silviu Gabriel şi
menţionează că 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. 2348 din data de 04.08.2017.
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.
Întrucât dl. Patic Paul - Ciprian, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local
din luna august 2017 lipseşte, se solicită propuneri pentru preşedintele de şedinţă.
Este propus dl. cons. George-Florin Ionete. Se supune la vot. Se aprobă cu 13 voturi
pentru.
Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 13 voturi „pentru”.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 330/18.12.2015 referitoare
la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcaşilor,
micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B şi C, municipiul Târgovişte”,
completată prin H.C.L nr. 126/30.06.2016
Dl. Stănescu Ciprian, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face
prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi
”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 294.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 333/18.12.2015 referitoare
la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea
Trandafirilor, în spatele blocului 8, municipiul Târgovişte”, completată prin
H.C.L nr. 129/30.06.2016
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Dl. Stănescu Ciprian, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face
prezentarea materialului. Dl. Bercu Adrian aduce la cunoştinţa executivului că
panourile solare existente în zona locului de joacă sunt parţial acoperite cu vegetaţie.
Pentru creşterea eficienţei panourilor solare solicită toaletarea vegetaţiei din zona
amintită. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi ”pentru”,
proiectul devenind H.C.L. nr. 295.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 334/18.12.2015 referitoare
la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii,
Cartier CFR, municipiul Târgovişte”, completată prin H.C.L nr. 130/30.06.2016
Dl. Stănescu Ciprian, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face
prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13
voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 296.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 337/18.12.2015 referitoare
la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecţie strada
Vlad Ţepeş cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgovişte”, completată prin
H.C.L 133/30.06.2016
Dl. Stănescu Ciprian, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face
prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13
voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 297.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare
la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „REPARAȚII CAPITALE
STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE PACHET 1”
Dl. Primar precizează că acest proiect a primit finanţare prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală, proiectele 5 şi 6 din ordinea de zi reprezentând etapa
premergătoare semnării contractului de finanţare pentru acest obiectiv de investiţii.
Prin aceste proiecte se aprobă noi indicatori, se delimitează lucrările efectuate şi
sumele care mai sunt de încasat şi se aprobă cheltuielile neeligibile în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Locală. De asemenea precizează că acest proiect
este în execuţie şi s-au făcut situaţii de lucrări în valoare de aproximativ 500.000 lei,
diferenţa urmând a fi suportată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi ”pentru”, proiectul
devenind H.C.L. nr. 298.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 46/13.02.2017 referitoare
la cofinanţarea obiectivului de investiţie: “REPARATII CAPITALE STRAZI
DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET I”
Dl. Stănescu Ciprian, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face
prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13
voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 299.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor
pentru obiectivul “Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în
municipiul Târgovişte - Cartier Priseaca - etapa II”
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Dl. Stănescu Ciprian, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face
prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi
”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 300.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 250/22.02.2015 referitoare
la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1
GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat)
Dl. Stănescu Ciprian, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, face
prezentarea materialului. Dl. Moţoc Honorius precizează că pe acest obiectiv se
realizează lucrări de 10 ani şi consideră că trebuie cât mai urgent finalizate, deoarece
imobilul, care este o veche casă boierească s-ar putea degrada. Se supune la vot
proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr.
301.
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
Municipiului Târgovişte pe anul 2017
Dna. Popa Daniela, directorul Direcţiei Economice, face prezentarea materialului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi ”pentru”, proiectul
devenind H.C.L. nr. 302.
Cu aceasta, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ec. George-Florin Ionete

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Adrian Mocanu

Redactat,
jr. Mariana Ungureanu
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