PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 19.11.2018

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri în funcţie, (dl.
viceprimar Cătălin Rădulescu sosind în sală ulterior începerii ședinței)
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. 3290 din data de 16.11.2018.
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 dl. cons. Paul - Ciprian Patic, ales
președinte pentru ședințele consiliului local din luna noiembrie.
Înainte de a începe dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, se ţine
un minut de reculegere în memoria celui care a fost ing. Dorin Maican,
director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.
Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi „pentru”.
Se supune votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din data
06.11.2018. Se aprobă cu 14 voturi „pentru” și o abținere: Gherghescu
Constantin.
Odată cu venirea d-lui viceprimar Rădulescu Cătălin, în sală sunt
prezenţi 16 consilieri în funcţie.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri
și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018
D-na. ec. dr. Daniela Popa, director executiv în cadrul Direcției
Economice prezintă materialul.
Dl. cons. prof. Moţoc Honorius cere lămuriri legate despre faptul că
acest punct a fost introdus pe ordinea de zi a unei şedinţe extraordinare
în loc să fie introdus pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a lunii
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noiembrie. Consideră că acest punct trebuia dezbătut mai detaliat în
şedinţele comisiei de specialitate pentru a primi avizul de specialitate,
întărind astfel hotărârea care se va lua.
De asemenea, dl. cons. arată că proiectul de hotărâre are două
componente care ar trebui separate: prima înglobează cheltuielile cu
clubul sportiv şi pe cele cu unităţile de învăţământ iar al doilea ar trebui
să înglobeze împrumutul de la C.E.C. BANK. O întreabă pe d-na
director dacă nu ar fi mai bine ca sumele alocate drumului de centură
care sunt împrumutate de la C.E.C. BANK, să-şi păstreze destinaţia
iniţială, pentru situaţia în care s-ar derula în mod defectuos proiectul de
reabilitare?
D-na director economic, ec. dr. Daniela Popa explică faptul că acest
punct a intrat pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare de astăzi datorită
suplimentării plafonului de trageri la împrumutul contractat la C.E.C.
BANK, nefiind vina municipalităţii că abia acum s-a aprobat această
suplimentare având în vedere că solicitarea UAT - Municipiul Târgovişte
de suplimentare s-a făcut în luna ianuarie 2018 dar abia acum s-a
aprobat, datorită, în principiu, a atingerii pragului maxim de îndatorare la
nivel naţional. De asemenea, arată că acest credit nu este pentru drumul
de centură ci pentru întreţinere şi reparaţii străzi. Aceşti bani sunt pentru
contracte deja încheiate pentru lucrări de întreţinere drumuri, contracte a
căror derulare a trebuit amânată pentru că nu exista finanţare.
Dl. primar, jr. Daniel Cristian Stan, ia cuvântul şi arată că plafoanele
de creditare au fost reţinute artificial de unităţi administrative teritoriale.
În condiţiile modificării legislaţiei şi obligării sub sancţiunea plăţii unor
penalităţi, U.A.T. -urile au trebuit să spună exact ce sume vor trage până
la sfârşitul anului, iar abia acum s-a relaxat pragul de îndatorare la nivel
naţional, acesta fiind motivul pentru care municipiului Târgovişte i s-au
dat iniţial 2 milioane, apoi 4,5 milioane şi acum 9 milioane. Aceasta a
fost cauza, pentru că aşa cum există la nivel local un plafon al
împrumuturilor, aşa există şi la nivel naţional.
În ceea ce privește rectificarea bugetară pentru sumele încasate,
aceste sume au fost încasate şi trebuie rectificare bugetară ca să poată fi
folosite.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 443.
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2. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de
iluminat public în Municipiul Târgoviște
Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcției
Managementul Proiectelor prezintă materialul.
Dl. cons. prof. Moţoc Honorius întreabă dacă nu cumva s-a mai
supus aprobării acest material.
Dl. secretar al municipiului, jr. Chiru-Cătălin Cristea, ia cuvântul şi
arată că într-o şedinţă anterioară s-a aprobat transferul activităţii de
iluminat public de la Municipal Construct S.A. la societatea Servicii
Publice Municipale, societatea Municipal Construct nemaiîndeplinind
condiţiile necesare pentru desfăşurarea acestei activităţi. Contractul de
delegare a serviciului de iluminat public se încheia oricum în februarie
2019, ca atare s-a transferat activitatea la noua societate, Servicii Publice
Municipale, care şi-a luat licenţa de operator de la A.N.R.E., iar acum, ca
să obţină şi licenţa de operator în servicii de gospodărire trebuie să preia
acest contract, tot pentru 5 ani, cu posibilitate de prelungire jumătate din
perioada iniţială
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi
“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 444.
Cu acestea, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ing. Paul-Ciprian Patic

SECRETARUL MUNICIPIULUI
jr. Chiru-Cătălin Cristea

Redactat,
cons. Horaţiu Radu Maniţi
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