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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 18.05.2018 

 

Dl. Chiru-Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 15 din numărul de 21 

de consilieri în funcţie, absenți fiind: Gheorghe Ana-Maria, Tănase Silviu, 

Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Bercu Adrian și Erich Agnes, 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. 1178 din data de 16.05.2018. 

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. 

Având în vedere că dl. cons. Tănase Silviu, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna mai, nu este prezent, se supune votului 

propunerea ca ședinţa de astăzi să fie condusă de dna. cons. Neli Ion. Se 

aprobă cu 15 voturi „pentru”. 

Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi „pentru”.  

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat 

dintre Municipiul Târgovişte și Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Dâmboviţa pentru organizarea manifestării „Marşul absolvenţilor”, 

ediţia a II-a, în data de 21 mai 2018 

  Dl. Cristian Dudea, reprezentantul Compartimentului Relații Externe, 

Culturale, Artistice și Sociale prezintă materialul. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 168. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgovişte alocate 

pentru activitățile nonprofit de interes local, sesiunea I, mai 2018 

Dl. Ciprian Stănescu, președintele comisiei de evaluare și selecție 

prezintă materialul.  

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 169. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Târgovişte, 

alocate pentru activităţi nonprofit de tineret, sesiunea I, mai 2018 

 Dl. Ciprian Stănescu, președintele comisiei de evaluare și selecție 

prezintă materialul.  

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 170. 
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4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent 

lucrărilor tehnico-edilitare şi sistematizare verticală aferent 

obiectivului de investiţii „Construire locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, specialişti din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, 

Nr. 26” 

Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 171. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 

de proiectare pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent 

lucrărilor tehnico-edilitare şi sistematizare verticală aferent 

obiectivului de investiţii „Construire locuinţe pentru tineri, destinate 

închirierii, specialişti din învățământ – Etapa II – Aleea 

Trandafirilor, Nr. 26” 

Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul.  

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 172. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor 

legate de proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL 

TARGOVISTE” Axa prioritară 3, Prioritatea de investitii 3.1 

Operatiunea C – Iluminat public Apel de proiecte nr. 

POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1) 

Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor 

prezintă materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre.  

Se aprobă cu 15 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 173 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2018  

Dna. Daniela Popa, directorul Direcției Economice prezintă 

materialul.   

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi 

„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 174. 

 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

                      jr. Neli Ion                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

                                  Redactat, 

                       jr. Diana Ion 


