
                   PROCES VERBAL 

                                 încheiat în urma şedinţei extraordinare 

                 a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                       din data de 16.05.2022 

 

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a 

fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian 

Stan, prin Dispoziţia nr. 1417 din data de 12.05.2022. 

La începutul ședinței extraordinare s-a făcut prezența nominală a 

consilierilor locali, constatându-se că sunt prezenţi 17 consilieri locali (dna. 

Erich Agnes participă la ședință prin intermediul mijloacelor electronice - 

aplicația WhatsApp) din totalul de 21 de consilieri locali în funcție, absenți 

fiind: Bozieru Cosmin-Petruț, Economu Dorin-Adrian, Tică Dan-Alexandru și 

Șăulean David. 

 Dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului 

Târgovişte, declară: Se constată că sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru 

ca ședința să fie statutară conform legii, drept care ședinţa 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 dl. Paul-Ciprian Patic, ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna mai 2022. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 

09.05.2022. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” (unanimitate). 

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” 

(unanimitate). 

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a documentatiei 

tehnico-economice si a cheltuielilor aferente obiectivului de investii 

“Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul 

Târgoviște” în cadrul Programului Judetean de Dezvoltare Locala 

Dambovita, Subprogramul 4 -Construirea/modernizarea/reabilitarea 

drumurilor publice clasificate si incadrate ca drumuri judetene, drumuri 

comunale si alte categorii de drumuri de interes local situate pe raza 

administrativ-teritoriala a localitatilor 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 



specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

„pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 191. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2022 

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de 

informații suplimentare față de cele prezentate în cadrul comisiilor de 

specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

„pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 192. 

        Președintele de ședință declară ședința închisă. 

                           

            

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL GENERAL              

                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                                                                                

ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

                        Întocmit, 

                                     cons. Diana Ion 

 


