
                PROCES VERBAL 

                           încheiat în urma şedinţei extraordinare 

             a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                     din data de 09.05.2022 

 

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 1378 din data de 04.05.2022. 

La începutul ședinței extraordinare s-a făcut prezența nominală a consilierilor 

locali, constatându-se că sunt prezenţi 17 consilieri locali din totalul de 21 de 

consilieri locali în funcție, absenți fiind: Ștefan Loredana, Cotinescu Ilie Aurelian, 

Șăulean David și Tudora Andrei-Eduard. 

 Dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul 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. Paul-Ciprian Patic, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna mai 2022. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.04.2022. Se 

aprobă cu 15 voturi „pentru”.  

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului, a documentatiei tehnico-economice si a cheltuielilor aferente 

obiectivului de investii “Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din 

Municipiul Târgoviște” în cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala 

Dambovita, Subprogramul 4 -Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor 

publice clasificate si incadrate ca drumuri judetene, drumuri comunale si alte 

categorii de drumuri de interes local situate pe raza administrativ-teritoriala a 

localitatilor.  

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea susmenționată. Se aprobă cu 17 

voturi „pentru” (unanimitate). 

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Târgoviște în 

cadrul proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul zonei urbane 

funcționale Târgoviște prin achiziția de autobuze ecologice – etapa I”, de 

aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, 

precum și de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului de asociere 

privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale și a anexei 

privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect 

 Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. 

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

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 186. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Târgoviște în 

cadrul proiectului „Soluții ITS pentru transportul urban la nivelul 



Municipiului Târgoviște”, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a 

cheltuielilor legate de proiect și a anexei privind descrierea sumară a investiției 

propusă a fi realizată prin proiect 

 Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. 

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

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 187. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente 

proiectului „Elaborarea și transpunerea în format digital a Planului Urbanistic 

General al Municipiului Târgoviște” în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență Componenta 10 – Fondul local 

 Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. 

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

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 188. 

4. (Suplimentare ordine de zi) Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, 

a documentatiei tehnico-economice si a cheltuielilor aferente obiectivului de 

investii “Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul 

Târgoviște” în cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala Dambovita, 

Subprogramul 4 -Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice 

clasificate si incadrate ca drumuri judetene, drumuri comunale si alte categorii 

de drumuri de interes local situate pe raza administrativ-teritoriala a 

localitatilor 

 Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. 

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

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 189. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Târgoviște pe anul 2022 

 Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. 

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

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 190. 

        Președintele de ședință declară ședința închisă. 

                           

            

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL GENERAL              

                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                                                                                

ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

                        Întocmit, 

                                     cons. Diana Ion 
 


