PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 28.05.2019
Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri în funcţie,
(absenți fiind: Cucui Ion, Gheorghe Ana-Maria, Tănase Silviu-Gabriel,
Ion Neli și Ghinescu Adrian), 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. 1279 din data de 24.05.2019.
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. Paul-Ciprian Patic, ales
președinte pentru ședințele consiliului local din luna mai 2019.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat
dintre Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local Municipal
Târgovişte, şi Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița, în
scopul depunerii proiectului „Îmbunătăţirea transportului public
urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, construirea
infrastructurii necesare transportului, modernizarea şi reabilitarea
infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în
Municipiul Târgovişte” SMIS 127395, propus a se finanța prin POR
2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv
Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă
de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană.
Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei
Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza
proiectului de hotărâre.
Dna. cons. Livia Mocanu propune corelarea textului proiectului de
hotărâre cu cel al acordului de parteneriat în sensul eliminării din
1

proiectul de hotărâre a sintagmei „prin Consiliul Local Municipal
Târgoviște”, și adăugarea sintagmei „unitate administrativ
teritorială”, acordul urmând a se încheia între UAT Târgoviște şi
Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița, așa cu este prevăzut în
textul acordului.
În ceea ce privește propunerea dnei. cons. Livia Mocanu de a
înlocui titlul „Acord cadru de parteneriat” cu „Acord de parteneriat”, dl.
Ciprian Stănescu răspunde că acest acord este o anexă la cererea de
finanțare și trebuie respectată formularea propusă, este vorba despre un
acord cadru aprobat printr-un memorandum încheiat între Ministerul
Dezvoltării și Apele Române, un acord cadru de la care Administrația
Bazinală de Apă Buzău Ialomița nu a putut deroga.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele
susmenționate. Se aprobă cu 16 voturi “pentru”, proiectul devenind
HCL nr. 213.
Cu acestea, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ing. Paul-Ciprian Patic

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

Redactat,
jr. Diana Ion
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