PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare a
Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 15.06.2017

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri
în funcţie, absenți fiind: Barbu Dumitru, Mîndrilă Nicolae, Patic Paul-Ciprian și
Păunescu Mihai Andrei, 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. 1704 din data de 13.06.2017.
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.
Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Cucui Ion ales președinte pentru
ședințele consiliului local din luna iunie.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Târgoviște pe anul 2017
Dna. Daniela Popa, directorul economic, face prezentarea materialului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 218.
Dna. Mocanu părăseşte lucrările şedinţei cu acordul preşedintelui de şedinţă. În sală
rămânând prezenți 16 consilieri.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între
Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Consiliul
Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură și Complexul Național
Muzeal Curtea Domnească, în vederea organizării Festivalului Medieval Dracula Târgovişte 2017”
Dna. Alina Dumbravă, consilier al Primarului Municipiului Târgoviște, face
prezentarea materialului.
Dl. cons. Silviu Tănase întreabă care a fost bugetul acestui proiect în anul 2016,
contribuția Primăriei Târgoviște și cea a Consiliului Județean Dâmbovița.
Dna. Daniela Popa răspunde că bugetul festivalului în anul 2016 a fost de
aproximativ 220.000 lei.
Dl. Bercu întreabă ce justifică această creștere a bugetului alocat evenimentului.
Dna. Alina Dumbravă răspunde că prima ediție a festivalului, din anul 2014, a avut o
bugetare de 350.000 lei, cea de-a doua ediție a avut o bugetare de 410.000 lei, anul
trecut suma susmenționată, dar și activitățile au fost mai restrânse, iar suma alocată în
acest an a permis să fie invitați la Târgoviște artiști care să aducă impactul media dorit.
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Dl. Primar menționează că pe zona acțiunilor culturale bugetul nu a crescut față de
ceea ce s-a aprobat, au fost economii făcute la celelalte evenimente, consideră că cel
puțin pe zona de valorificare a potențialului pe care municipiul Târgoviște îl are, raportat
la Complexul Muzeal Curtea Domnească, ar trebui ca în viitor să se găsească resursele
financiare necesare pentru a se înființa un parc tematic care să poată să pună municipiul
pe harta turistică internațională în ceea ce privește mitul Dracula.
Dna. Ana Maria Nicolae declară că susține asemenea manifestări culturale, orașul
este promovat turistic prin astfel de activități și dorește să știe în ce măsură sunt
implicați și promovați artiștii locali.
Dna. Alina Dumbravă răspunde că artiștii locali în acest domeniu sunt în creștere; în
spectacole au participat un număr de treizeci, patruzeci de tineri, care de la an la an
completează partea de reevocare istorică, există o gardă a cetății care se formează
treptat, jumătate din actorii care participă la spectacolele de reevocare istorică provin de
la Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște; în cadrul evenimentului sunt introduse
elemente din activitatea Centrului Județean de Cultură, clasa de design vestimentar, care
pentru acest spectacol a pregătit o colecție realizată de elevele acestei clase și se dorește
ca pe viitor să existe cât mai multe acte culturale pentru a putea fi implicați artiștii locali
în astfel de spectacole.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” şi o abţinere:
Bercu Adrian, proiectul devenind HCL nr. 219.
Cu aceasta, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. Ion Cucui

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea

Redactat,
jr. Diana Ion
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