PROCES VERBAL
încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal
Târgoviște din data de 11.10.2021

Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost
convocată de Primarul Municipiului Târgoviște, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin
Dispoziția nr. 2000 din data de 07.10.2021.
Dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului Târgoviște,
precizează că în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din Codul
Administrativ sunt considerați prezenți la ședințele de consiliu și consilierii locali
care participă prin mijloace electronice și aduce la cunoștința celor prezenți faptul
că dl. cons. Corneliu Sălișteanu, din motive medicale, participă la ședință prin
intermediul mijloacelor electronice (aplicația WhatsApp).
Se face prezența nominală a consilierilor locali, constatându-se că sunt prezenți
18 consilieri din totalul de 21 de consilieri locali în funcție, absenți fiind dnii.
Bozieru Cosmin, Cotinescu Aurelian și Tică Dan. În aceste condiții dl. jr. ChiruCătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului Târgoviște, declară: Se
constată că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru ca ședința să fie statutară
conform legii, drept care ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările
în conformitate cu prevederile Codului Administrativ adoptat prin O.U.G. nr.
57/2019.
Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Ana-Maria Gheorghe, aleasă
președinte pentru ședințele consiliului local din luna octombrie 2021.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 18 de voturi „pentru”.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Târgoviște pe anul 2021
Dna. Silviana Marin, Directorul executiv al Direcției Economice, prezintă
materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 297.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului
general estimativ aferente obiectivului de investiții „Modernizarea și
reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița:
Str. 9 Mai, Str. Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, Str. Gabriel Popescu, Str.
Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bdul. Independenței și Bdul. Libertății”
Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de
informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul
devenind HCL nr. 298.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului
general estimativ aferente obiectivului de investiții „Modernizarea și
reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița:
str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea Câmpulung, str. Ana Ipătescu, str.
Locotenent Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. Ilfovului,
str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor”
Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de
informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o
abținere: Gheorghe Ana-Maria, proiectul devenind HCL nr. 299.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 162/28.03.2019 privind
aprobarea documentație faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ,,Restaurarea, consolidarea, protecția și
punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu-Vânătorilor (DB-II-m-A17214) din Târgoviște, județul Dâmbovița”.
Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de
informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul
devenind HCL nr. 300.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții
„Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare și
echipare Creșa nr. 2”
Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de
informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul
devenind HCL nr. 301.
Președintele de ședință declară ședința închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. Ana-Maria Gheorghe

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

Redactat,
cons. Diana Ion
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