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PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare, cu convocare de îndată, 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 15.04.2020 

 

 Această şedinţă extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului 

Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului 

Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 986 din data de 

14.04.2020. 

Lucrările Comisiilor de specialitate și cele ale Consiliului Local al 

Municipiului Târgoviște au fost organizate și s-au desfășurat prin 

utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, respectiv prin 

intermediul unei platforme on-line de videoconferință. 

La  începutul ședinței s-a făcut prezența nominală a consilierilor 

locali, constatându-se că sunt prezenţi 18 consilieri locali, din cei 20 

de consilieri  în funcție, dna. Ion Neli nemaifiind consilier local ca 

urmare a demisiei din partid. De asemenea, domnul Gherghescu 

Constantin a anunțat că nu poate participa la ședința desfășurată 

prin videoconferința din cauza unor dificultăți întâmpinate cu 

sistemul electonic aflat în posesia dumnealui, iar domnul Moțoc 

Honorius a anunțat că nu poate participa deoarece are programare la 

un control medical. Ambii consilieri au precizat că își vor exprima 

votul prin intermediul adreselor de e-mail. 

D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, Secretarul General al Municipiului 

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

pentru ca ședinta să fie statutară conform legii, drept pentru 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. consilier Cătălin Rădulescu, ales 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna aprilie 2020. 

Având în vedere prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 

– ”Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 

195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, 

ședința de astăzi se desfășoară în conformitate cu procedura de 

desfășurare a ședințelor consiliului local al municipiului Târgoviște, în 

situații excepționale, aprobată prin H.C.L. nr. 77/24.03.2020, iar votul 

pentru fiecare punct va fi deschis, exprimat prin apel nominal.  

Dl. Rădulescu propune ca membrii comisiilor de specialitate să își 

exprime votul pentru proiectul aflat pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre 

obține un aviz favorabil (cu 18 de voturi pentru). 

 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

31.03.2020. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

  Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi. Se aprobă cu 20 

voturi „pentru”. 

Se trece la dezbaterea punctului înscris pe ordinea de zi. 
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1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020    

 Dna. ec. Anca Vrînceanu, directorul Direcției Economice, prezintă 

materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre.  

 Dl. Primar precizează că suma prevăzută în proiectul de hotărâre este 

rezultată în urma rectificării sumelor alocate la capitolul “Cultură, 

recreere și religie”, deoarece o serie din evenimentele prevăzute pentru 

această perioadă nu se mai pot desfășura, ele implicând prezența 

publicului. Ca urmare a celor prezentate, dl. Primar propune ca suma să 

fie direcționată către capitolul „Situații de urgență”, pentru lupta 

împotriva COVID-19, cu precizarea că din suma prevăzută, 200 de mii de 

lei reprezintă sume care vor fi primite de la Ministerul Sănătății. Dl. 

Primar menționează că până la acest moment administrația locală nu a 

primit bani pentru cheltuielile care se efectuează pentru persoanele 

carantinate, cărora, prin Direcția de Asistență Socială, le sunt asigurate 

cele necesare. De asemenea, aduce la cunoștința consilierilor că din suma 

prevăzută în proiectul de hotărâre, se dorește achiziționarea de măști și 

mănuși, astfel încât fiecare cetățean din municipiul Târgoviște să 

primească 2 perechi de mănuși și 2 măști. 

 Dl. Tănase dorește să știe dacă există personal care să distribuie kit-

urile respective. Dl. Primar precizează că acțiunea se va desfășura prin 

intermediul Direcției de Asistență Socială, fiind constituite 20-30 de 

echipe care să se ocupe de distribuție.  

 Dl. Primar consideră că este o acțiune importantă, mai ales în 

contextul în care autoritățile centrale prevăd un vârf al crizei COVID-19 

după sărbătorile pascale și menționează că în paralel cu această acțiune 

continuă activitățile de igenizare. De asemenea, mai precizează că 

autoritatea locală a respectat cu strictețe prevederile ordonanțelor militare 

și a luat toate măsurile prevăzute de acestea, dar situația este dificilă, 

deoarece nu mai există încasări la bugetul instituției. Dl. Primar aduce la 

cunostința consilierilor că Societatea COS Târgoviște s-a oferit să sprijine 

Primăria Municipiului Târgoviște prin donarea a 2000 de măști și 

aproximativ 2000 de prechi de mănuși. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 109. 

 

 Cu acestea, ședința se declară închisă. 
    

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL  

                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

               jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Silvia-Elena Stanca 
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