PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 13.08.2018
Dna. Silvia Stanca, întrucât sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de consilieri în
funcţie, absenți fiind: Barbu Dumitru, Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta, Bugyi
Alexandru, Ilie Monica-Cezarina, Mocanu Livia și Tănase Silviu Gabriel, 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. 1796 din data de 10.08.2018.
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. Patic Paul-Ciprian, ales președinte
pentru ședințele consiliului local din luna august. Se supune votului ordinea de zi.
Se aprobă cu 15 voturi „pentru”.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII

GRĂDINIȚE REGIUNEA SUD - MUNTENIA”, a cheltuielilor
legate de proiect și aprobarea Acordului de parteneriat între
Ministerul Educaţiei Naţionale - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect
şi Municipiul Târgoviște – partener
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 15 voturi „pentru”,
proiectul devenind HCL nr. 289.
Dl. viceprimar Cătălin Rădulescu precizează că acest proiect a fost demarat de
Ministerul Educatiei , fiind vorba despre despre un corp ce apartine Gradinitei nr. 9.
Întrucât era nevoie de o gradinita in cartierul Sagricom, s-a dat curs acestei initiative
a Ministerului Educatiei.
Cu acestea, ședința se declară închisă.
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