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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 22.10.2019 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 21 consilieri, Secretarul 

General al Municipiului Târgovişte, dl. 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. 2365 din data de 15.10.2019. 

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. viceprimar Cătălin 

Rădulescu, ales președinte pentru ședințele consiliului local din luna 

octombrie 2019. 

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

22.10.2019, prin ridicarea mâinii deoarece există o defecţiune a 

sistemului electronic de vot. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 

26.09.2019 prin ridicarea mâinii. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, o 

“abţinere” (dna. cons. Marinescu Iolanda, care la data şedinţei ordinare 

din luna septembrie 2019 nu deţinea funcţia de consilier). 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din 

data de 15.10.2019 prin ridicarea mâinii. Se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de 

Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019. 

Dna. dr. ec. Daniela Popa, director executiv al Direcţiei 

Economice, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

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

ia cuvântul şi precizează că este una dintre cele mai mari alocări de 

fonduri de la bugetul de stat făcute de guvern prin O.G. 12/2019, 

Municipiului Târgovişte revenindu-i suma de 25.728 mii lei, conform 

rectificării realizate prin această ordonanţă de guvern.  

Arată că, fără această rectificare, municipalitatea ar fi avut mari 

dificultăţi în derularea activităţilor în ceea ce priveşte asigurarea 

serviciilor publice pe care administraţia locală le oferă în mod curent. 
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Acum se vor putea redirecţiona fluxuri financiare din zona de 

funcţionare către zona de dezvoltare, adică spre cele 64 de investiţii 

pe care municipalitatea le are în derulare în acest moment în 

Municipiul Târgovişte, aflate în diferite stadii de realizare: unele deja 

în faza de execuţie, altele încă în faza de redactare a documentaţiilor 

premergătoare execuţiei.    

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează electronic. Se 

aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 377. 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL AL  

                                                             MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE,                                   

   jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea 
 

 

 

      Redactat, 

       cons. Horaţiu Radu Maniţi 


