
PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 13.07.2018 

 

Dl. Chiru-Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de 

consilieri în funcţie, absenți fiind: Barbu Dumitru, Gheorghe Ana-Maria, 

Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Negoescu Mariana, Păunescu Andrei și Tănase 

Silviu, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în 

conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a 

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

prin Dispoziţia nr. 1595 din data de 11.07.2018. 

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. Honorius Moțoc, ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna iulie. Se supune votului ordinea de zi. 

Se aprobă cu 14 voturi „pentru”. 

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL 

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE”, a cheltuielilor legate de proiect și a 

Acordului de Parteneriat 

Dl. Ciprian Stănescu, director executiv adjunct al Direcției Managementul 

Proiectelor, prezintă documentația care a stat la baza redactării proiectului de 

hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 242. 

Dl. primar Daniel Cristian Stan anunta ca, odata cu aprobarea acestei 

hotarari, documentatia pentru obiectivul ”MODERNIZAREA ȘI 

REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI 

TÂRGOVIȘTE” a fost finalizata, urmand ca in cursul zilei de azi cererea de 

finantare sa fie depusa. In cazul in care cererea de finantare va fi aprobata, 

Municipiul Targoviste va fi cel care va suporta cheltuielile neeligibile sau orice 

alte cheltuieli care vor  fi generate de realizarea acestui proiect. Liderul de 

asociere va fi Consiliul Judetean Dambovita, iar pe perioada realizarii investitiei 

se va face transferul drumului de centura catre aceasta institutie. Arata ca s-au 

creat premisele obtinerii unei finantari de aproximativ 600 miliarde lei, obtinerea 

acesteia degrevand semnificativ bugetul local de cheltuielile legate de realizarea 

acestui proiect investitional atat de important, si anume reabilitarea drumului de 

centura al Municipiului Targoviste. 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

     prof. Honorius Moțoc                         jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

                                   Redactat, 

                      jr. Horațiu-Radu Maniți 


