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              PROCES VERBAL 

                                  încheiat în urma şedinţei extraordinare 

 a Consiliului Local Municipal Târgoviște  

din data de 14.03.2022 

 

 

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a 

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

Stan, prin Dispoziţia nr. 584 din data de 10.03.2022. 

La începutul ședinței extraordinare s-a făcut prezența nominală a 

consilierilor locali, constatându-se că sunt prezenţi 19 consilieri locali, absent 

fiind dl. Șăulean David.  

 Dna. jr. Silvia-Elena Stanca, înlocuitor al 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 dna. Monica Cezarina Ilie, aleasă 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna martie 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 Paul-Ciprian Patic, urmare a 

demisiei dlui. Ioan-Corneliu Sălișteanu, și a fost pronunțată sentința civilă de 

validare nr. 581/2022 îl invit pe domnul Paul-Ciprian Patic să depună 

jurământul.  

 După depunerea jurământului de către domnul Paul-Ciprian Patic, sunt 

prezenți 20 de consilieri din cei 21 în funcție.  

Se supune la vot procesul verbal încheiat în urma ședinței ordinare din 

data de 28.02.2022. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere: Paul-Ciprian 

Patic. 

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o 

abținere: Paul-Ciprian Patic. 

Se trece la ordinea de zi.  

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Paul-Ciprian Patic în 

comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște 
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Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere Paul-Ciprian Patic, 

proiectul devenind HCL nr. 103. 

2. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 101/28.02.2022 

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului 

de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”-unanimitate, proiectul devenind 

HCL nr. 104. 

3. Proiect de hotărâre privind asigurarea gratuității pentru elevii cu 

domiciliul în Municipiul Târgoviște, școlarizați la o unitate de învățământ 

preuniversitar acreditat/autorizat din Municipiul Târgoviște, la 

transportul public local de persoane 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”- unanimitate, proiectul devenind 

HCL nr. 105. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 203 

republicată/27.09.2016, privind acordarea unor facilităţi la transportul 

public de călători în Municipiul Târgovişte 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”- unanimitate, proiectul devenind 

HCL nr. 106. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Amenajare Centru 

social integrat pentru persoane vârstnice și Cantină de ajutor social” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”- unanimitate, proiectul devenind 

HCL nr. 107. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 276/30.09.2021 

pentru înființarea Direcției Creșe Târgoviște, aprobarea organigramei, 

statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare 
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Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”- unanimitate, proiectul devenind 

HCL nr. 108. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Grădiniței 

cu program prelungit nr. 3 Târgoviște în vederea susținerii cofinanțării 

pentru finalizarea proiectului WILD HORIZONS: OUTDOOR 

LEARNING EXPERIENCES 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținereȘtefan Loredana-

Mariana, proiectul devenind HCL nr. 109. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Clădirii 

Primăriei Corp B din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”- unanimitate, proiectul devenind 

HCL nr. 110. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Clădirii 

Direcției de Administrarea Patrimoniului Public și Privat din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”- unanimitate, proiectul devenind 

HCL nr. 111. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Școlii 

Gimnaziale Radu cel Mare din Târgoviște, județul Dâmbovița” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere Istrate Gabriela, 

proiectul devenind HCL nr. 112. 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Școlii 

Gimnaziale Vasile Cârlova din Târgoviște, județul Dâmbovița” 

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

informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”- unanimitate, proiectul devenind 

HCL nr. 113. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiții „Regenerarea și revitalizarea 

Parcului Chindia, inclusiv modernizarea Grădinii Zoologice în vederea 

îmbunătățirii infrastructurii verzi-albastre în Municipiul Târgoviște” 

Dl. Primar propune completarea proiectului în sensul extinderii locului de 

joacă din cadrul obiectivului de investiții, cu încadrarea în cei 10% prevăzuți în 

Ghidul de finanțare, nu doar modernizarea acestuia. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre cu completarea susmenționată. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”- 

unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 114. 

 

 Președintele de ședință declară ședința închisă.           

 

 

                                                  

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL              

                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                                                                                                          

prof. Monica-Cezarina Ilie                             jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

      

 

 

 

                       Întocmit, 

                                              cons. Diana Ion 

 


