
PROCES VERBAL 

încheiat în urma convocării şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 07.10.2016 

 

 

  Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri 

în funcţie, absenţi fiind: Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mîndrilă Nicolae şi Mocanu Livia,  

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. 3225 din data de 05.10.2016. 

  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. 

  Ședința de astăzi este condusă de dl. Cosmin Bozieru, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna octombrie. 

  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 2016 

 Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Dl. Rădulescu precizează că 

această rectificare este urmarea economiilor făcute în anul bugetar la anumite capitole. 

Dna. Popa precizează că doar o parte din sumele menţionate în rectificarea bugetară 

provin din economii. Dl. Primar menţionează că Festivalul „Ion Dolănescu” a fost 

finanţat din economiile înregistrate la anumite capitole. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 273. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contribuţei finanţării de la 

bugetul de stat la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiţii 

“EXTINDERE P+1 GRĂDINIŢA NR. 9 Târgovişte - rest de executat” 

 Se dă cuvântul dlui. Bălaşa pentru a prezenta materialul. Dl. Primar precizează că 

acest obiectiv a fost finanţat pe Ordonanţa nr. 28, finanţare sistată prin adresa din data 

de 23.09.2016 în care se menţiona că lucrările pot fi întrerupte sau pot fi continuate 

prin preluarea de către municipalitate a sarcinii bugetare care revenea ministerului, 

urmând ca în cazul unei rectificări bugetare suma respectivă să fie restituită de către 

minister. Dl. Primar afirmă că lucrările au demarat în urmă cu mai mulţi ani şi 

consideră că suma ar trebui suportată din bugetul propriu, urmând a fi făcute 

demersuri pentru recuperarea acesteia. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 274. 

3. Proiect de hotărâre privind aplicarea la Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: 

staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in şi acordul 

cu privire la contractarea finanţării a 4 staţii de reîncărcare pentru vehicule 

electrice şi electrice hibrid plug-in în municipiul Târgovişte 

 Se dă cuvântul dlui. Ciobanu pentru a prezenta materialul. Dl. Tănase doreşte să ştie 

cine va administra aceste staţii şi dacă vor fi angajaţi oameni care să gestioneze aceste 

staţii. Dl. Ciobanu precizează că beneficiarul acestei finanţări este Primăria Târgovişte, 

deci va trebui să administreze staţiile şi că nu este necesară angajarea de personal. Dl. 



Tănase doreşte să ştie cum vor achita cetăţenii aceste servicii. Dl. Ciobanu precizează 

că plata se va face prin card.  

 Dl. Bercu precizează că suma care poate fi accesată este de 900.000 lei, conform 

legislaţiei în vigoare, iar Municipiul Târgovişte a accesat doar 600.000 lei şi doreşte să 

ştie de ce nu s-a solicitat întreaga sumă. Dl. Ciobanu precizează că iniţial au fost 

analizate 24 de locaţii posibile pentru amplasarea staţiilor, dar s-a constatat că doar 

pentru 4 dintre acestea există posibilitatea alimentării cu energie electrică. 

 Dl. Tănase doreşte să ştie câte maşini electrice sau hibrid există la acest moment în 

Municipiul Târgovişte. Dl. Ciobanu precizează că numărul acestor staţii nu a fost 

stabilit în raport cu numărul maşinilor din municipiu, ci s-a tinut cont de maşinile care 

pot fi în tranzit.  

 Dl. Primar precizează că şi Planul de Acţiune privind Energia Durabilă, pe care 

municipalitatea şi l-a asumat, prevede obligativitatea unor demersuri legate de 

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant şi apreciează 

că aria de incidenţă se va extinde şi la transportul public în comun. De asemenea 

precizează că va propune consiliului local un proiect de hotărâre privind finanţarea 

unui proiect de cercetare al Universităţii “Valahia” care vizează tema energiei durabile. 

 Dl. Bercu precizează că în viitor municipiul Târgovişte ar trebui să asigure energie 

electrică gratuită pentru acest tip de transport. 

 Dl. Primar precizează că în trecut municipiul Târgovişte a accesat fonduri europene 

pentru proiecte legate de biserici, au fost realizate anumite pliante şi s-a creat 

suspiciunea de fraudă şi de asemenea există obligaţia angajării de ghizi turistici. Mai 

precizează că fondurile necesare plăţii ghizilor depăşesc sumele atrase, iar celor 50 de 

persoane trebuie să li se asigure un loc în care să îşi desfăşoare activitatea. În 

concluzie, consideră că sumele accesate pentru proiectul referitor la staţiile de 

reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in sunt suficiente pentru 

acest moment. 

 Dl. Barbu precizează că în perioada următoare se va desfăşura la Târgu Mureş un 

seminar referitor la regenerarea patrimoniului cultural pentru dezvoltarea oraşelor, 

regiunilor, din punct de vedere economic, social şi mediu şi propune ca prin Ordinul 

Arhitecţilor să fie instruiţi 30 de ghizi. 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul 

devenind H.C.L. nr. 275.  

       

  Cu aceasta şedinţa se declară închisă. 

   

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

    Cosmin-Petruț Bozieru                             jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

 

 

 

 

 

 

 Red. U.M. 


