PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 13.07.2017
Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de
consilieri în funcţie, absenți fiind: Mîndrilă Nicolae, Tănase Silviu Gabriel 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. 2042 din data de 11.07.2017.
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.
Ședinţa de astăzi este condusă de dl. cons. George-Florin Ionete ales
președinte pentru ședințele consiliului local din luna iulie.
Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre
Asociația Be You și Municipiul Târgovişte, prin Direcția Complex Turistic de
Natație, în vederea organizării evenimentului „Be You 3x3 Challenge 2017”,
în perioada 17 iulie - 09 august 2017
Dl. Eugen Pătrașcu, directorul Complexului Turistic de Natație, face
prezentarea materialului.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o
abținere: Ion Neli, proiectul devenind HCL nr. 249.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre
Municipiul Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și
Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, în vederea organizării
concursului „Educație Rutieră-Educație pentru viață”- etapa națională, în
perioada 17-20 iulie 2017
Dl. Secretar face prezentarea materialului.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru,
proiectul devenind HCL nr. 250.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat
între Județul Dâmbovița prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Municipiul
Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgovişte și Municipiul Moreni
prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării
proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin
modernizarea drumurilor județene DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe
traseul - limită Județ Prahova – Moreni - Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi –
Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești –
Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limită Județ Ilfov”
Dl. Secretar face prezentarea materialului.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 251.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului
Târgovişte în calitate de acţionar la înfiinţarea Societăţii ECOS Dâmboviţa
S.A, persoană juridică de drept privat, operator specializat al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului,
depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu obiect de
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activitate corespunzător scopului constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării,
prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”
Dl. Secretar face prezentarea materialului.
Dl. Primar susține că în actul constitutiv al societății nu este prevăzută cota de
participare la capitalul social pentru fiecare acționar. Raportat la modul de lucru al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară se dorește ca municipiul Târgoviște să
aibă un rol mai important și, din acest punct de vedere, cel puțin la acest moment,
ar trebui regândit modul în care se constituie acest operator; cota de participare ar
trebui să țină cont și de ponderea veniturilor pe care operatorul le obține de la
fiecare unitate administrativ teritorială. Inițiativa înființării unui operator de
salubritate, ca și alternativă, este o inițiativă oportună, însă condițiile ar trebui
schimbate, municipiul Târgoviște având posibilitatea de a-și asigura serviciul de
salubrizare și prin forțe proprii la niște costuri care ar fi mai scăzute decât taxa de
habitat, în condițiile în care există și o divergență de opinie în ceea ce privește
punerea în aplicare a hotărârilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri:
deși s-a aprobat delegarea serviciului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Deșeuri emite o hotărâre și ulterior cere fiecărui UAT să aprobe aceeași hotărâre.
Dl. Primar susține că s-ar dori mai multă implicare din partea celor care
monitorizează serviciul, astfel încât obligațiile operatorului să fie cel puțin la fel de
exigent tratate ca obligațiile de plată pe care le are municipiul.
Dl. cons. Barbu consideră că problema cea mai gravă, într-un viitor apropiat, o
reprezintă faptul că municipiul nu va mai avea unde să depoziteze deșeurile,
datorită faptului că societatea care avea obligația de a realiza noi celule de
depozitare nu a făcut acest lucru și va fi nevoie de o sumă mare de bani pentru a se
crea o astfel de celulă; o altă problemă este legată faptul că nu s-a realizat selectarea
deșeurilor; susține că ar trebui ca acest contract să fie foarte bine negociat și să știe
clar care este cota de participare pe care o deține municipiul.
Dl. Primar susține că se pot crea platforme subterane de colectare a deșeurilor și
să nu mai existe nemulțumiri cu privire la prestarea serviciului. Consideră că ar
trebui ca și municipiul să beneficieze de un tratament echitabil pe măsura
veniturilor pe care Asociația le încasează de la populația din Târgoviște, iar situația
este similară și în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare care vizează
Compania de Apă.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 5 voturi „pentru”: Barbu
Dumitru, Bugyi Alexandru, Ion Neli, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, 10 voturi
împotrivă: Boboacă Doina, Cucui Ion, Erich Agnes, Ilie Monica, Joița Ion, Oprescu
Virgil, Patic Paul, Păunescu Andrei, Ionete Florin, Rădulescu Cătălin și 3 abțineri:
Bercu Adrian, Gherghescu Constantin și Nicolae Ana-Maria.
Cu aceasta, ședința se declară închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ec. George-Florin Ionete

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea

Redactat,
jr. Diana Ion
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