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                    PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare cu convocare de îndată 

                   a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                            din data de 14.10.2022 

 

 Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 2654 din data de 13.10.2022. 

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

locali, constatându-se că sunt prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 21 de 

consilieri locali în funcție, absenți fiind: Cotinescu Ilie Aurelian, Economu Dorin-

Adrian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-Iulian, Ștefan Loredana-Mariana, Tică Dan 

Alexandru 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. Cătălin Rădulescu, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna octombrie 2022. 

 Dl. Primar motivează caracterul urgent al ședinței extraordinare, aducând la 

cunoștința consilierilor locali faptul că proiectul ce urmează a fi depus reprezintă 

posibilitatea de accesare a 11 milioane de euro pe zona de transport public, respectiv 

achiziția a 20 de autobuze. Cele 40 de autobuze Mercedes Citaro existente la acest 

moment nu pot deservi decât zona municipiului Târgtoviște, urmând ca cele 20 de 

autobuze prevăzute în proiectul de astăzi, împreună cu cele 21 de autobuze pentru 

care a fost depus proiect în etapa anterioară, să ofere operatorului de transport 

posibilitatea de a derula servicii de transport public în comun pe o mare parte a 

județului Dâmbovița. 

 Dl. Primar mai precizează că în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență procedura este mai alertă, în sensul că este o procedură competitivă, cel 

care depune primul proiectul are întâietate, motiv pentru care proiectul trebuie 

depus la ora 10, atunci când se va deschide axa.  

 Dl. Primar informează Consiliul Local despre cele 14 proiecte depuse luni prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență: se dorește atragerea a 10 milioane de 

euro pentru reabilitarea blocurilor și încă 26 de milioane de euro pentru reabilitarea 
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unităților de învățământ. De asemenea, consideră că peste 80% din proiectele 

depuse se vor concretiza și menționează că toate aceste proiecte au fost depuse prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență deoarece Programul Operațional 

Regional, pe care au fost depuse anterior proiecte, nu este deschis la acest moment. 

 Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 

13.10.2022. Se aprobă cu 14 voturi „pentru”. 

   Se propune ordinea de zi. Se aprobă cu 14 voturi „pentru”. 

 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 II”, 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. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 372. 

Președintele de ședință declară ședința închisă. 

 

                         

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL GENERAL  

                                                                                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,      

          jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

  

                             Întocmit, 

                        cons. Mariana-Luminița Ungureanu 


