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PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare cu convocare de îndată  

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 28.04.2021 

 

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a 

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

Stan, prin Dispoziţia nr. 1099 din data de 27.04.2021. 

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

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

432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 13 aprilie 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 extraordinare s-a făcut prezența nominală a 

consilierilor locali, constatându-se că sunt prezenţi 19 consilieri locali în 

funcție, absentă fiind dna. Agnes Erich. 

 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, ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna aprilie 2021. 

Se supune votului procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local 

din data de 23.04.2021. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

   Dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului Târgovişte: 

Având în vedere că a fost îndeplinită o procedură prevăzută de Codul 

Administrativ, în sensul validării de către Judecătoria Târgoviște a mandatului 

consilierului supleant Dorin-Adrian Economu, urmare a demisiei dlui. Bercu 

Adrian, și astăzi a fost eliberată sentința civilă de validare nr. 1462/16.04.2021  

cu mențiunea „definitivă” îl invit pe domnul Dorin-Adrian Economu să depună 

jurământul.  

După depunerea jurământului sunt prezenți 20 de consilieri din cei 21 în 

funcție.  



2 
 

 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct „Proiect de hotărâre 

privind desemnarea domnului Economu Dorin-Adrian în comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște”, având în vedere 

depunerea jurământului de către dl. Economu Dorin -Adrian. 

 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

 Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea susmenționată. Se aprobă cu 

20 voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

municipiului Târgoviște la data de 31 martie 2021 

    Dna. Silviana Marin, directorul Direcției Economice, prezintă materialul.  

 Dl. cons. David Șăulean afirmă că a consultat site-ul Ministerului Finanțelor 

și a constatat câteva neconcordanțe: pe site-ul ministerului veniturile sunt de 

80.136.533 lei, la mapa de consiliu sunt 80.442.865 lei; în ceea ce privește 

cheltuielile pe site-ul ministerului sunt 71.100.398, la mapa de consiliu sunt 

71.088.660 lei.  

      Dna. director Silviana Marin răspunde că depinde de data la care au fost 

vizualizate aceste sume, execuția supusă astăzi aprobării consiliului local are 

avizul trezoreriei, prin acesta soldurile fiind confirmate. Se supune la vot 

proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și un vot împotrivă: 

David Șăulean, proiectul devenind HCL nr. 143. 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Economu Dorin -

Adrian în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal 

Targoviște 

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 144. 

 

       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 


