PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 06.10.2017
Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri
în funcţie, absenți fiind Barbu Dumitru, Cucui Ion, Gheorghe Ana-Maria (absent
motivat în baza certificatului medical nr. 0772166), Ion Neli, Negoescu Mariana,
Oprescu Virgil şi Rădulescu Cătălin, 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. 2960 din data de 04.10.2017.
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.
Ședinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Ion Joiţa, ales președinte pentru
ședințele consiliului local din luna octombrie.
Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 14 voturi „pentru”.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Târgovişte pentru anul 2017
Dna. Popa Daniela, directorul Direcţiei Economice, face prezentarea materialului.
Dna. Popa precizează că la momentul aprobării bugetului pentru Clubul Sportiv
Municipal s-a asigurat doar 65% din bugetul necesar, respectiv 6,5 de milioane din
10,5 de milioane cât s-a solicitat şi propune includerea în bugetul CSM a unor credite
bugetare de 410 mii lei şi a unui credit de angajament cu o valoare de 1,9 milioane lei
destinaţi încheierii contractelor cu jucătorii şi staff-ul de specialitate.
Dl. Moţoc propune ca în viitor bugetele instituţiilor subordonate Consiliului Local
să fie discutate ca puncte separate ale ordinei de zi. Dl. Moţoc îşi arată nemulţumirea
faţă de solicitarea voucherelor de vacanţă pentru angajaţii clubului.
Dna. Popa menţionează că în suma destinată Clubului Sportiv Municipal nu sunt
prinse şi voucherele de vacanţă, ci doar cheltuilelile pe partea de bunuri şi servicii.
Dl. Primar îi solicită dlui. Prisăcaru, președinte al Clubului Sportiv Municipal
Târgoviște, să prezinte proiecţia bugetară pe anul 2017 - 2018, raportat la anul 2016 2017.
Dl. Prisăcaru menţionează că proiecţia bugetară pentru acest an este mai mică decât
cea a anului trecut şi precizează că poate pregăti un material care să cuprindă
cheltuielile realizate, comparativ, în anul 2016 - 2017 şi 2017 - 2018.
Dl. Primar doreşte să fie prezentată o comparaţie a proiecţiei bugetare pentru
sezonul competiţional 2016 - 2017 cu sezonul competiţional 2017 - 2018.
Dl. Prisăcaru precizează că pentru echipa de baschet cheltuielile destinate
jucătoarelor şi staff-ului se situează la aproximativ 40% din valoarea anului trecut, iar
la secţia volei se situează la 67% faţă de proiecţia bugetară a sezonului trecut, dar
menţionează că se urmăreşte obţinerea de noi performanţe.
Dl. Primar precizează că există două opţiuni ale Consiliul Local Municipal
Târgovişte: să susţină activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Târgoviște,
ceea ce presupune o asumare a activităţii clubului şi susţinerea acesteia sau să nu
susţină activitatea acestuia. De asemenea precizează că activitatea sportivă poate fi
susţinută din bugetul local, mai ales în condiţiile în care sumele destinate acesteia sunt
mai mici. Tot dl. Primar aminteşte că bugetul destinat echipei de baschet va fi inferior
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celui precedent, deoarece la acest moment echipa este în liga a II-a, motivul fiind
interdicţia transferului de jucătoare impusă de Federaţia de Baschet.
Dl. Prisăcaru doreşte să aducă la cunoştinţa Consiliului Local stadiul procesului cu
fostul antrenor al echipei de baschet, George Dikeoulakos; cazul a fost judecat în
prima instanţă; în ianuarie 2015 Federaţia Internaţională de Baschet a amendat CSM
Târgovişte cu 10.000 de franci elveţieni pentru nerezolvarea problemelor în cazul
fostului antrenor; în prezent Federaţia Română de Baschet a aprobat un nou
regulament de organizare a activităţii baschetbalistice, prin care cluburile care au
datorii către FIFA sau Federaţia Română de Baschet şi nu le achită până la începutul
campionatului, nu pot intra în competiţii.
De asemenea mai precizează că bugetul clubului nu este destinat doar celor două
echipe (volei şi baschet), ci şi celorlalte secţii administrate, precum şi plăţii
cheltuielilor de administrare ale Stadionului Municipal „Eugen Popescu” şi Bazinului
de Înot din micro 3. De asemenea sunt cheltuieli destinate competiţiilor la care
participă sportivii şi sume destinate salariilor personalului angajat.
Dl. Păunescu doreşte să ştie dacă echipa de baschet poate fi exclusă din campionat
dacă nu este plătită amenda.
Dl. Prisăcaru precizează că nu ştie ce decizie va lua Federaţia Română de Baschet,
dar va înainta acesteia o adresă prin care le va aminti că amenda de 10.000 de franci
este aplicată pentru un caz care este încă pe rolul instanţei.
Dl. Bercu doreşte să ştie care sunt performanţele pe care Clubul Sportiv Municipal
doreşte să le atingă. Dl. Prisăcaru precizează că se doreşte revenirea echipei de baschet
în Liga I, dacă se vor putea face transferuri, iar la volei este vizat un loc în primele 3
echipe din campionat.
Dl. Bercu precizează că există probleme la sala de box şi consideră că trebuie
remediate.
Dl. Prisăcaru precizează că au fost solicitate fonduri pentru finalizarea şi echiparea
acesteia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi ”pentru”, proiectul
devenind H.C.L. nr. 402.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.
271/29.10.2015 referitoare la asocierea Municipiului Târgoviște în vederea
constituirii Grupului de Acțiune Locală ”Târgoviștea egalității de șanse”
Dl. Apostol, directorul adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială, face prezentarea
materialului.
Dna. Mocanu precizează că hotărârea nouă nu are o structură proprie, ci doar preia
propunerea făcută de compartimentul de specialitate în raport şi propune să fie
delimitate articolele hotărârii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul susmenționat. Se aprobă cu
14 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 403.
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea şi completarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte
Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă cu 14 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 404.
Cu aceasta, ședința se declară închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ing. Ion Joiţa

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru - Cătălin Cristea
Redactat,
jr. Mariana Ungureanu
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