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PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare  

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 06.04.2021 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

prin Dispoziţia nr. 973 din data de 02.04.2021. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și HG nr. 

293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care 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. 

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

locali, constatându-se că sunt prezenţi 19 consilieri locali în funcție, absent 

fiind dl. Mărgărit Dan. 

 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. Rădulescu Cătălin, aleas președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna aprilie 2021. 

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniului public și în domeniul 

privat al Municipiului Târgoviște a unor bunuri 

    Dl. Pîrvan, consilier în cadrul Compartimentului Evidență Patrimoniu, 

prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 

voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 120. 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 4.1.3 a Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public prin atribuire directă în 

Municipiul Târgoviște nr. 7648/04.03.2021 



2 
 

   Dl. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului, prezintă 

materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 121. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Dambovița, în perioada 2014 - 2020”, precum și a indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului 

   Dl. Sergiu Neculaescu, reprezentant al Companiei de Apă Târgoviște-

Dâmbovița S.A. prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 122. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente U.A.T. 

Municipiul Târgoviste  și participarea U.A.T. Municipiul Târgoviste la 

cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Damboviţa, în perioada 2014 – 2020” 

  Dl. Sergiu Neculaescu, reprezentant al Companiei de Apă Târgoviște-

Dâmbovița S.A. prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se 

aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 123. 

 

       Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

                                                              

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL GENERAL  

                       AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                       

jr. Cătălin Rădulescu                              jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

          Întocmit, 

        cons. DAPL Diana Ion 


