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                   PROCES VERBAL 

                                 încheiat în urma şedinţei extraordinare 

                 a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                         din data de 01.07.2022 

 

 Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a 

fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, 

prin Dispoziţia nr. 1664 din data de 27.06.2022. 

La începutul ședinței extraordinare s-a făcut prezența nominală a 

consilierilor locali, constatându-se că sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul 

de 20 de consilieri locali în funcție, absenți fiind: Cotinescu Ilie-Aurelian, 

Economu Dorin-Adrian, Ilie Virgiliu, Istrate Gabriela, Mărgărit Dan-Iulian și Tică 

Dan-Alexandru. 

 Dna. jr. Silvia-Elena Stanca, locțiitorul Secretarului General al 

Municipiului Târgovişte, declară: Se constată că sunt îndeplinite condițiile de 

cvorum pentru ca ședința să fie statutară conform legii, drept care ședinţa este 

legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în conformitate cu prevederile 

Codului Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.  

 Ședinţa de astăzi este condusă de dl. Ion Cucui, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna iulie 2022. 

Dna. jr. Silvia-Elena Stanca, înlocuitor al Secretarului General al 

Municipiului Târgovişte: Având în vedere că a fost îndeplinită o procedură 

prevăzută de Codul Administrativ, în sensul validării de către Judecătoria 

Târgoviște a mandatului consilierului supleant Petre Claudiu-George, urmare a 

demisiei dlui. Șăulean David, și a fost pronunțată sentința civilă de validare nr. 

2258/2022, îl invit pe domnul Petre Claudiu-George să depună jurământul.  

După depunerea jurământului de către domnul Petre Claudiu-George, sunt 

prezenți 15 consilieri din cei 21 în funcție.  

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a consiliului local din 

data de 23.06.2022. Se aprobă cu 14 voturi „pentru” și o abținere Petre Claudiu-

George. 

 Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” 

(unanimitate). 

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Petre Claudiu-George 

în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște  
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  Dna. jr. Silvia-Elena Stanca, înlocuitor al Secretarului General al 

Municipiului Târgovişte face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi „pentru” și o abținere Cucui Ion, proiectul 

devenind HCL nr. 252. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea debranșării de la centrala termică 

de bloc a unor locuințe din blocurile construite prin A.N.L 

         Directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, dl. 

Virgil Ciprian Oprescu, prezintă materialul. 

 Dl. Primar precizează că la locuințețe ANL, facturile la gaze au fost foarte 

mari; fiind locuințe branșate și locuințe debranșate, în momentul în care se face 

împărțirea sumei din factură, aceasta este făcută la un număr mai mic de locuințe, 

doar la cele care au fost branșate; a mai fost o problemă legată de tariful pentru 

consumatorul casnic și non-casnic, problemă pe care consiliul local a rezolvat-o, 

în sensul că a preluat, în primă fază, diferența dintre tariful pentru consumatorul 

casnic și consumatorul non-casnic și mai adaugă că pe fondul creșterii tarifului 

sunt foarte multe cereri de debranșare. Totodată susține că vor trebuie relocate 

aceste centrale de bloc, nemaigăsindu-și utilitatea în blocurile în care locuințele 

sunt sau vor fi debranșate.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru”, 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 253. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli  al Municipiului Târgoviște pe anul 2022 

 Directorul  Direcției Economice, dna Silviana Marin, prezintă materialul. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 254. 

        Președintele de ședință declară ședința închisă. 

                                      

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL GENERAL              

                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                                                                                     

prof. univ. dr. Ion Cucui                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

 

                           Întocmit, 

                                       cons. Diana Ion 


