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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 03.09.2019 

 

 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 17 consilieri în funcţie, 

(absenţi fiind dl. Dumitru BARBU, dna. Mariana-Georgeta 

NEGOESCU, dl. Adrian GHINESCU şi dl. Ion CUCUI), dl. Secretar 

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

Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în 

conformitate cu prevederile Codului Administrativ, adoptat prin O.U.G. 

nr. 57/2019.  

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal 

Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. 

Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 1882 din data de 30.08.2019. 

La această şedinţă participă directori ai societăţilor din subordinea 

Consiliului Local, directori şi şefi de servicii din cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locală. 

Ședinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Silviu-Gabriel Tănase, 

ales președinte pentru ședințele consiliului local din luna septembrie 

2019. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

28.08.2019. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei extraordinare de astăzi, 

03.09.2019. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de 

„CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște 

 

1.1.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de 

„CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște 

domnului colonel (r) Gheorghe Şerban 

Secretarul General al Municipiului Târgovişte, dl. Jr. Chiru-

Cătălin Cristea, prezintă materialul care a stat la baza propunerii de 

conferire a titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului 

Târgoviște domnului colonel (r) Gheorghe Şerban.  
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

“pentru”, o abţinere (dl. cons. Adrian-Gheorghe Bercu), proiectul 

devenind HCL nr. 349. 

1.2. Proiect de privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE 

ONOARE” al Municipiului Târgoviște domnului prof. dr. 

Florin Mihail Filipoiu 

Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel Cristian Stan, 

prezintă materialul care a stat la baza propunerii de conferire a titlului 

de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al Municipiului Târgoviște 

domnului prof. dr. Florin Mihail Filipoiu.  

Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 350. 

Dl. primar al Municipiului Târgovişte, jr. Daniel Cristian Stan, 

informează Consiliul Local că, începând cu data de astăzi, 03.09.3019, 

dl. jr. Gabriel Florin Boriga este noul Administrator public al 

Municipiului Târgovişte. Îi urează succes în noua activitate pe care o 

va desfăşura în cadrul primăriei şi se declară încrezător că, prin 

cooptarea în conducerea instituţiei a dlui. jr. Gabriel Florin Boriga, 

municipalitatea îşi va atinge mai uşor obiectivele legate de investiţiile 

ce se derulează pe raza Municipiului Târgovişte.  

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL GENERAL AL  

                                                            MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE,                                   

   ec. Silviu-Gabriel Tănase                 jr. Chiru-Cătălin Cristea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Redactat, 

       cons. Horaţiu Radu Maniţi 

 


