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CABINET PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte  

în şedinţă extraordinară în ziua 21.01.2020 

 

   Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, având în 

vedere: 

 Prevederile art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. 

b), alin. (5) şi art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG 

nr. 57/2019; 

 În temeiul art. 196, alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat 

prin OUG nr. 57/2019 

 

 

DISPUNE :                    

                                                                                                                  

 Art. 1(1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţă 

extraordinară, în ziua de ianuarie 21.01.2020, ora 8
30

, la Sala de Consiliu.  

  (2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta 

dispoziție. 

Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente 

proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise 

consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de 

 e-mail. 

Art. 3 Consilierii muncipali pot formula amendamente asupra proiectelor 

de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Acestea se depun la Secretarul 

General al Municipiului Târgoviște.        

 
      

                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

          PRIMARUL                                            SECRETARUL GENERAL AL 

  MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                        

jr. Daniel-Cristian Stan                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea 
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      Anexă la Dispoziția nr. 137/17.01.2020 

 

 

  PROIECTUL ORDINII DE ZI  

LA ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ  

A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE  

DIN DATA DE 21.01.2020 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 442/28.11.2019 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Îmbunătăţirea 

transportului public urban prin achiziţionarea de vehicule ecologice, 

construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea şi 

reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport 

public în Municipiul Târgovişte” în conformitate cu ultima formă a 

bugetului  rezultat în urma etapei de evaluare și selecție Axa prioritară 4 – 

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4e – 

Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 

toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv 

promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de 

adaptare relevante pentru atenuare,Obiectivul specific 4.1 – Reducerea 

emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate 

pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului 

Operaţional Regional (POR) 2014-2020 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 23/30.01.2017 

referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții ”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), 

modernizare şi echipare Creşa nr. 13” 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/28.07.2017 

referitoare la finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 

finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, 

Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare 

Creșa nr. 13” 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 24/30.01.2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi 

echipare Creşa nr. 14”, Târgoviște, jud. Dâmbovița 
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5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 268/28.07.2017 

privind  finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare 

(Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și Echipare Creșa nr. 14” 

Târgoviște, jud. Dâmbovița 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 25/30.01.2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi 

echipare Creşa nr. 16” 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 269/28.07.2017 

privind  finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții  

„Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare și 

Echipare Creșa nr. 16” 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

“Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea 

şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 13, din Târgovişte, 

Judeţul Dâmboviţa” 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie: “Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea 

Gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița” 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 96/13.03.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor 

publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu 

program prelungit Nr. 15” 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 97/13.03.2017 

privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie “Eficientizarea 

energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din 

Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița – Grădinița cu program prelungit 

nr. 15”  
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