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                    PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare cu convocare de îndată 

                   a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                            din data de 21.10.2022 

 

  Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 3116 din data de 20.10.2022. 

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

locali, constatându-se că sunt prezenţi 18 consilieri locali din totalul de 21 de 

consilieri locali în funcție, absenți fiind: Cotinescu Ilie Aurelian, Erich Agnes 

Terezia 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 mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședințele 

extraordinare cu convocare de îndată și precizează că este importantă aprobarea 

acestor proiecte cu finanțare prin PNRR, deoarece acest program reprezintă o 

importantă sursă de finanțare pentru investițiile ce se realizează în Municipiul 

Târgoviște. 

  Dl. Primar informează consilierii locali despre faptul că ieri au fost aprobate 

proiecte în valoare de 80 de milioane de lei, astfel încadrându-ne, ca municipiu 

reședință de județ, pe locul 2 pe țară, iar la nivel de localități pe locul 5, după zonele 

metropolitane ale Brașovului, Sibiului și Sucevei. 

  De asemenea precizează că tot ieri, la Ministerul Mediului, au fost purtate 

discuții referitoare la programul Rabla Local și menționează că se caută resurse 

pentru punerea în aplicare a acestui program și la nivelul municipiului Târgoviște. 

Ghidul acestui program urmează să fie modificat, iar Ministerul Mediului va suporta 

80% din valoarea financiară stabilită prin program. De asemenea, menționează că 

există posibilitatea ca de la 1 ianuarie 2023 să se poată derula Programul Rabla 

Local și în Municipiul Târgoviște și că urmează a fi stabilit numărul beneficiarilor. 

  Dl. Primar mai informează asupra faptului că ieri, la sediul Guvernului 

României, a fost semnat Contractul de finanțare referitor la înființarea unui centru 

de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Târgoviște. 
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  Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare cu convocare de 

îndată din data de 14.10.2022. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

   Se propune ordinea de zi. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

  Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 210/30.06.2021 privind aprobarea 

participării Municipiului Târgoviște la Programul privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de 

unități de învățământ, precum și a documentației tehnico-economice faza 

Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice - Grădinița 

cu program prelungit nr. 3 str. Aleea Trandafirilor nr. 3 din Municipiul 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 18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 373. 

2.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 211/30.06.2021 privind 

aprobarea participării Municipiului Târgoviște la Programul privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu 

destinație de unități de învățământ, precum și a documentației tehnico-economice 

faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice - 

Grădinița nr. 14, str. Vasile Voiculescu nr. 4 din Municipiul 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 18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L nr. 374. 

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 


