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PROCES  VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

cu convocare de îndată a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 24.03.2020 

 

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal 

Târgovişte a fost convocată de îndată de Primarul Municipiului 

Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 804 din data de 

24.03.2020. 

La lucrările ședinței sunt prezenţi un număr de 20 consilieri în 

funcţie din numărul total de 21 consilieri aleși, (la deschiderea ședinței 

fiind prezenți un unumăr de 13 consilieri), absentă fiind: dna. Ilie Monica 

Cezarina. 

D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, Secretarul General al Municipiului 

Târgovişte, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura 

lucrările în conformitate cu prevederile Codului Administrativ adoptat 

prin OUG nr. 57/2019. 

Ședinţa de astăzi este condusă de dna. consilier Boboacă-Mihăescu 

Doina-Nicoleta, aleasă președinte pentru ședințele consiliului local din 

luna martie 2020. 

  Având în vedere prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Anexa 

nr. 1 – ”Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă” din Decretul nr. 

195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, 

în sala de ședință intră și votează ordinea de zi și punctul ordinii de zi, pe 

rând, un număr de maxim patru consilieri, în sala de ședință fiind prezente 

simultan un număr de maxim 8 persoane. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de 

desfășurare a ședințelor Consiliului Local Municipal Târgoviște, în 

situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 

   Întrucât dl. cons. Ghinescu Adrian și dna. cons. Negoescu Mariana -

Georgeta au sosit în sala de ședință, după închiderea consolelor, dar 

înainte ca ședința să fie declarată închisă, aceștia și-au exprimat opțiunea 

prin vot deschis, astfel că proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 20 de 

voturi „pentru”, 18 voturi „pentru” prin vot electronic și 2 voturi „pentru” 

prin vot deschis, proiectul devenind HCL nr. 77. 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL  

                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

farm. Doina-Nicoleta Boboacă Mihăescu             jr. Silvia-Elena Stanca 

 

 

 

             Redactat, 

                                                                     cons. DAPL Diana Ion 


