
PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 27.10.2017 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri 

în funcţie, absenți fiind Gheorghe Ana-Maria (absent motivat în baza certificatului 

medical nr. 0772166), Gherghescu Constantin şi Mocanu Livia, 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. 3648 din data de 25.10.2017. 

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. Ion Joiţa, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna octombrie. 

 Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre îndreptatea erorii materiale din H.C.L. nr. 250/22.09.2015 

referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de  avizare a lucrarilor de 

interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ 

EXTINDERE P+1 GRĂDINIŢA NR. 9 Târgovişte - rest de executat”, cu 

modificările ulterioare 

  Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, prezintă 

materialul. Dl. Primar precizează că este necesar ca pe data de 6 - 7 noiembrie să fie 

finalizată situaţia de lucrări pentru a fi depusă la minister. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 417 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la 

aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la 

obiectivul «Extindere şi amenajare Creşa Nr. 8 Târgovişte», cu modificările 

ulterioare  

  Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, prezintă 

materialul. Dl. Primar precizează că este un proiect pe PNDL 2, termenul iniţial de 

finalizare fiind finalul lunii octombrie, dar a fost primită o adresă prin care a fost 

prelungit până la finalul lunii noiembrie. De asemenea aminteşte că prin PNDL au fost 

atrase fonduri de aproximativ 35 de milioane de lei pentru realizarea de obiective. Dl. 

Bercu precizează că Partidul Naţional Liberal va susţine investiţiile realizate în 

Municipiul Târgovişte. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 418 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 referitoare 

la aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie “Extindere si amenajare Creșă 

în zona Gradinței nr. 8 Târgoviște” 

  Dl. Stănescu, directorul adjunct al Direcţiei Managementul Proiectelor, prezintă 

materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 419 

  Cu aceasta, ședința se declară închisă. 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

                 ing. Ion Joiţa                                            jr. Chiru - Cătălin Cristea 

 

                          

 Redactat, 

                                        jr. Mariana Ungureanu            


