
     AVIZAT DE LEGALITATE, 

                SECRETARUL GENERAL  

                                                                    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                 jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind desemnarea domnului Paul-Ciprian Patic  

în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște 

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţa extraordinară a 

lunii martie 2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8115/07.03.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8116/07.03.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile HCL nr. 28/10.02.2022 privind constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier municipal al domnului Sălișteanu Ioan-Corneliu; 

▪  Încheierea finală civilă nr. 581/21.02.2022 a Judecătoriei Târgoviște; 

▪  Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local 

Municipal Târgoviște aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020 ; 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪  Prevederile art. 122, 124 alin. (2), (4), art. 127 și art. 129 alin. (2) lit. a) din 

Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

   În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 



 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, domnul Paul-Ciprian Patic va deveni 

membru al comisiei de specialitate nr. 2 - pentru organizarea, dezvoltarea 

urbanistică şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public 

şi privat al municipiului, realizarea licitaţiilor publice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 

precum și în celelalte comisii în care dl. Ioan-Corneliu Sălișteanu a fost 

desemnat ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgoviște. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Paul-Ciprian 

Patic și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

                                                             
INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

Red. D.I. 

Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis  prezentul proiect 

 Termen limită depunere 

raport de specialitate 

Comisia de specialitate căreia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1   

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  
 

 

 



    APROBAT,  

                                              PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE, 

                                                                      jr. Daniel-Cristian Stan 

                                

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind desemnarea domnului Paul-Ciprian Patic  

în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște 

 

  Având în vedere demisia dlui. Ioan-Corneliu Sălișteanu din funcția de 

consilier municipal, prin HCL nr. 28/10.02.2022 s-a constatat încetarea de drept 

a mandatului și vacantarea locului acestuia, iar prin Încheierea finală civilă nr. 

581/21.02.2022 Judecătoria Târgoviște a dispus validarea mandatului de 

consilier local supleant pentru Consiliul Local al Municipiului Târgoviște a 

candidatului declarat ales Patic Paul Ciprian. 

 În temeiul prevederilor art. 122, 124 alin. (2), (4), art. 127 și art. 129 

alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local Municipal Târgoviște aprobat prin HCL nr. 

152/30.06.2020, se propune desemnarea domnului Paul-Ciprian Patic în 

comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște. 

 

  

SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE, 

jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

 

           

 



                                                                              APROBAT,  

                                              PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE, 

                                                                        jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind desemnarea domnului Paul-Ciprian Patic  

în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviște 

 

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 3482 

din data de 31.01.2022 se aduce la cunoștința Consiliului Local Municipal 

Târgoviște demisia domnului Sălișteanu Ioan-Corneliu din funcția de consilier 

municipal. 

Conform prevederilor art. 204 alin. (6) din Codul Administrativ adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, prin H.C.L. 

nr. 28/10.02.2022 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier 

municipal al domnului Sălișteanu Ioan-Corneliu și vacantarea locului acestuia. 

În conformitate cu prevederile art. 119 din Codul Administrativ adoptat 

prin O.U.G nr. 57/2019, Secretarul General al Municipiului Târgoviște a 

înaintat Judecătoriei Târgoviște o adresă de informare, însoțită de documentele 

doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 114 alin. (2) din 

Codul Administrativ, cu propunerea de validare a mandatului consilierului local 

declarat supleant la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, în persoana 

domnului Paul-Ciprian Patic  

Prin Încheierea finală civilă nr. 581/21.02.2022 Judecătoria Târgoviște a 

dispus validarea mandatului de consilier local supleant pentru Consiliul Local 

al Municipiului Târgoviște a candidatului declarat ales Patic Paul Ciprian. 



 În temeiul prevederilor art. 122, 124 alin. (2), (4), art. 127 și art. 129 

alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local Municipal Târgoviște aprobat prin HCL nr. 

152/30.06.2020, se propune desemnarea domnului Paul-Ciprian Patic în 

comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște precum și 

în celelalte comisii în care dl. Ioan-Corneliu Sălișteanu a fost desemnat ca 

reprezentant al Consiliului Local Municipal Târgoviște. 

 

 

 

SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE, 

jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

       

 

 
 


