PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare cu convocare de îndată
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 30.10.2020
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. 2575 din data de
28.10.2020.
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 lucrările Comisiilor de specialitate desfășurate în data de 30
octombrie 2020 au fost prezenți 16 consilierii locali în funcție, absenți
fiind: Bercu Adrian, Ghinescu Adrian, Păunescu Andrei, Tănase Silviu și
Tică Dan iar votul pentru fiecare punct a fost deschis. Dna. Negoescu
Mariana, dna. Ilie Monica-Cezarina și dl. Moțoc Honorius și-au exprimat
votul prin intermediul adresei de e-mail. Punctele de pe ordinea de zi au
primit aviz favorabil, rezultatul fiind consemnat în procesul verbal al
fiecărei comisii de specialitate.
La lucrările ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgoviște,
desfășurate în data de 30.10.2020 participă directorul Direcției Economice
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
La începutul ședinței s-a făcut prezența nominală a consilierilor locali,
constatându-se că sunt prezenţi 16 consilieri locali în funcție, absenți fiind:
Bercu Adrian, Ghinescu Adrian, Păunescu Andrei, Tănase Silviu și Tică
Dan. Dl. Moțoc Honorius, dna. Negoescu Mariana și dna. Ilie MonicaCezarina, prin intermediul adresei de e-mail, și-au exprimat votul favorabil
pentru punctele de pe ordinea de zi.
D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, 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.
Se supune votului propunerea ca președinte de ședință să fie dl.
viceprimar Cătălin Rădulescu. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”.
Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și HG
nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care
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se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, ședința de astăzi se desfășoară în conformitate cu
prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data
20.10.2020. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020
Directorul executiv al Direcției Economice, dna. Silviana Marin,
prezintă materialul.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi
„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 227.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al
bugetului Municipiului Târgoviște la data de 30 septembrie 2020
Directorul executiv al Direcției Economice, dna. Silviana Marin,
prezintă materialul.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi
„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 228.
Cu acestea, ședința se declară închisă.
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