PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 12.07.2018
Dl. Chiru-Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de
consilieri în funcţie, absenți fiind: Barbu Dumitru, Gheorghe Ana-Maria,
Ghinescu Adrian, Negoescu Mariana, Păunescu Andrei și Tănase Silviu,
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. 1589 din data de 10.07.2018.
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. Honorius Moțoc, ales
președinte pentru ședințele consiliului local din luna iulie. Se supune
votului ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” .
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnicoeconomice, a devizului general, a principalilor indicatori tehnicoeconomici ai investiției ”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA
DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE” și
a modelului de Acord de parteneriat
Dl. Ciprian Stănescu, director executiv adjunct al Direcției
Managementul Proiectelor, prezintă documentația care a stat la baza
redactării proiectului de hotărâre.
D-na consilier Livia Mocanu solicită lămuriri referitoare la continutul
alin. 1 art. 1 din proiectul de hotarare, in sensul „daca devizul general și
principalii indicatori tehnico-economici sunt parte ai documentatiei
tehnico-economice sau sunt documente diferite”.
Dl. Ciprian Stănescu explica faptul ca, desi sunt parte a documentatiei
tehnico-economice, este o cerinta a ghidului de finantare ca proiectul de
hotărâre sa fie redactat astfel.
D-na consilier Livia Mocanu constata ca in anexele proiectului de
hotarare apar numai devizul general și principalii indicatori tehnicoeconomici. Acestea doua reprezinta, de fapt, documentația tehnicoeconomica. Considera ca ar trebui reformulat articolul 1 alin. 1 al
proiectului de hotarare pentru ca, in forma in care este redactat acum,
rezulta ca se vor aproba trei categorii de documente.
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Dl. primar Daniel Cristian Stan intervine si arata ca toate cerintele
ghidului de finantare sunt stricte si trebuie respectate intocmai, pentru ca
pana si o virgula daca nu apare in text, se poate respinge cererea de
finantare.
D-na consilier Livia Mocanu propune, de asemenea, sa se completeze
articolul 2 in sensul aprobării traseului continuu care constituie rețeaua de
drumuri județene si cu sintagma ”drumuri nationale”, pentru ca in articolul
3 alin. 2 unde se mentioneaza doar de drumuri nationale, se face trimitere la
cuprinsul articolului 2. De asemenea, anexa 3 face referire si la drumurile
nationale si la drumurile judetene. Dna. consilier considera ca este o eroare
materiala care trebuie corectata.
Dl. Ciprian Stănescu ia cuvantul explicand ca acest proiect de hotarare se
aproba in aceeasi forma, si la Consiliul Judetean Dambovita, precum si la
Consiliul Local Razvad.
Dl. primar Daniel Cristian Stan arata ca traseul continuu este o cerinta a
ghidului de finantare, nu se supune aprobarii consiliului local reteaua de
drumuri nationale. Conform ghidului de finantare, trebuie asigurata
continuitatea drumului national. Considera ca este o intelegere defectuoasa
a textului proiectului de hotarare care poate duce, prin neaprobare, la
pierderea a 60 milioane de euro. Anexa 3 cuprinde exact tronsonul de drum
care face obiectul proiectului de hotarare care va fi supus aprobarii. Restul
textului de la articolele 2 si 3 este introdus la cererea finantatorului.
Dl. cons. Honorius Moțoc propune ca proiectul de hotarare sa se voteze
in forma initiala, fara amendamentele propuse, pentru a nu periclita
obtinerea finantarii.
D-na consilier Livia Mocanu solicita explicatii legate si de alin. 1 de la
articolul 3 in sensul: de ce trebuie consiliul local sa asigure functionalitatea
intregului traseu prevazut la articolul 2, la momentul receptiei finale a
lucrarilor implementate.
Dl. primar Daniel Cristian Stan intervine explicand ca este de datoria
beneficiarului sa asigure functionalitatea traseului si sustine ca in toate
situatiile in care Municipiul Targoviste a depus documentatii pentru
finantare, cerintele ghidurilor de finantare sunt de genul celei supuse
aprobarii azi. Trebuie respectate aceste conditii din ghidul de finantare,
chiar daca de multe ori exista dificultati de adaptare a textului cererii de
finantare. In ceea ce priveste asigurarea functionalitatii drumului din
situatia de fata, este necesara, in caz contrar trebuie inapoiati banii
europeni.
D-na consilier Livia Mocanu propune reformularea articolului 4 in
sensul ca sa reiasa din text ca se aproba „modelul de acord de parteneriat”.
Iar la anexa 4 care cuprinde textul Acordului de parteneriat, propune la
„Obiectul contractului” (art. 2 alin. 1) sintagma „pe perioada de durabilitate
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și de valabilitate a contractului de finanțare” sa fie inlocuita cu „pe
perioada de valabilitate a contractului de finanțare”.
Dl. viceprimar Catalin Radulescu intervine aratand ca asa este
formularul tip de Acord de parteneriat impus de ghidul de finantare.
Dl. secretar Chiru Catalin Cristea arata ca sunt două institutii juridice
diferite: valabilitatea este perioada pentru care se incheie Acordul de
parteneriat pana la finalizarea investitiei, iar durabilitatea inseamna cei 5
ani de dupa terminarea lucrarilor.
Se supune la vot proiectul de hotărâre in forma propusa de executiv. Se
aprobă cu 15 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 241.
Cu acestea, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
prof. Honorius Moțoc

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

Redactat,
jr. Horațiu-Radu Maniți
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