PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 16.03.2020

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal
Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr.
Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 758 din data de 11.03.2020.
La lucrările ședinței sunt prezenţi un număr de 16 consilieri în
funcţie din numărul total de 21 onsilieri aleși, absenți fiind: Păunescu
Mihai-Andrei, Ion Neli, Bercu Adrian-Gheorghe, Mocanu Livia (din
motive medicale) și Marinescu Iolanda.
D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, Secretarul General al Municipiului
Târgovişte, declară: Şedinţa 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. consilier Boboacă-Mihăescu
Doina-Nicoleta, aleasă președinte pentru ședințele consiliului local din
luna martie 2020.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data
27.02.2020. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”.
Din eroare, consola doamnei consilier Boboacă Mihăescu DoinaNicoleta nu a fost blocată pentru procesul de vot, motiv pentru care în
dreptul numelui, la fiecare vot exprimat, apare mențiunea „Absent”,
consola cu nr. 9 nefiind utilizată în cadrul ședinței de astăzi. Menţionăm
că dna. Boboacă a votat în cadrul acestei sedinţe la consola destinată
preşedintelui de şedinţă.
Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi. Se aprobă cu 15
voturi „pentru” şi o abţinere - Barbu Dumitru.
Înainte de prezentarea punctului 1 al ordinii de zi în sală sosește
dna. Iolanda Marinescu, astfel că la lucrările ședinței extraordinare au fost
prezenți un număr de 17 consilieri.
La această şedinţă din partea executivului participă dl. Ciobanu
Aurel, directorul executiv al Direcției Managementul Proiectelor și dl.
Ciprian Stănescu, director executiv adjunct, precum şi reprezentanţi ai
mass-media locală.
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Se trece la dezbaterea punctului înscris pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 442/28.11.2019
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului
„Îmbunătăţirea transportului public urban prin achiziţionarea de
vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului,
modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele
deservite de transport public în Municipiul Târgovişte” în
conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de
evaluare și selecție Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile, Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în
special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane
multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru
atenuare,Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de
mobilitate urbană durabilă, în cadrul Programului Operaţional
Regional (POR) 2014-2020
Dl. jr. Ciprian Stănescu, director executiv adjunct al Direcţiei
Managementul Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza
proiectului de hotărâre.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi
“pentru” şi un vot împotrivă - Iolanda Marinescu, proiectul devenind
HCL nr. 76.
Cu acestea, ședința se declară închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu
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Redactat,
cons. DAPL Mariana Luminiţa Ungureanu
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