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                    PROCES VERBAL 

                                       încheiat în urma şedinţei ordinare 

                 a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                         din data de 26.05.2022 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

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

Dispoziţia nr. 1473 din data de 20.05.2022. 

La începutul ședinței ordinare s-a făcut prezența nominală a consilierilor 

locali, constatându-se că sunt prezenţi 19 consilieri locali din totalul de 21 de 

consilieri locali în funcție, absenți fiind: Cotinescu Ilie-Aurelian și Ilie Virgiliu. 

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 

16.05.2022. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere Ștefan Loredana-Mariana. 

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentările propuse: 1. Proiect de 

hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a 

obiectivului de investiții „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al 

Municipiului Târgoviște”, 2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

234/30.05.2019 referitoare la aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare Parcul 

Mitropoliei din Târgoviște, județul Dâmbovița”, 3. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2021 ale societății SERVICII PUBLICE 

MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., 4. Proiect de hotărâre privind înființarea 

Serviciului Public Local de Pază Târgovişte, și 5. Proiect de hotărâre privind 

modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și 

funcționare ale Teatului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște. Se aprobă cu 19 

voturi „pentru” (unanimitate). 

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 

Municipal Târgovişte în consiliul de administraţie al Creșei pentru educație 

timpurie Târgovişte și includerea acesteia în rețeaua școlară 

Se propune ca reprezentantul Consiliului Local Municipal Târgovişte în 

consiliul de administraţie al Creșei pentru educație timpurie Târgovişte să fie dl. 

Chiru-Cătălin Cristea. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” 

(unanimitate). Se supune la vot proiectul de hotărâre cu nominalizarea 
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susmenționată. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind 

HCL nr. 193. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte  

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 194. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcţii și 

regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Administrare a 

Patrimoniului Public și Privat  

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 195. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și 

regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Municipiului 

Târgoviște 

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 196. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcţii ale Direcției de Asistență Socială 

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 197. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții ale  Direcției de Salubritate 

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 198. 

7. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

7.1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Profesor 

Cornel Popa, nr. 33, județ Dâmbovița, beneficiar Axinia Constantin Cătălin 

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 199. 
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7.2 .Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire spălătorie auto (cu parcare) construcție provizorie, structură 

ușoară”, Târgoviște, Bulevardul Eroilor, nr. 36G, județ Dâmbovița, beneficiar 

Manta Eugen pentru Societatea GRECEANU PRODCOM S.R.L. 

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 200. 

7.3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință P+1”, Târgoviște, str. Șerban Greceanu, nr. 18, județ 

Dâmbovița, beneficiari: Nițu Marian și Nițu Georgiana Marinela 

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 19 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 201. 

7.4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire locuință unifamilială S+P+1+M și împrejmuire teren”, 

Târgoviște, str. Cernăuți, nr. 8A, județ Dâmbovița, beneficiari: Pușcoi Bogdan 

Georgian și Pușcoi Raluca 

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 202. 

8. Proiect  de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște și 

Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, în vederea depunerii 

proiectului „Renovare energetică și modernizarea sediului Poliției 

Municipiului Târgoviște”  

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 203. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 359/26.09.2019 

referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii și 

a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare şi 

modernizare drumuri de interes local - lot 4” 

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 204. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 80/31.03.2020 

referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii și 
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a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare 

şi reabilitare Şoseaua Găeşti” 

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 205. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a anexei privind 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de 

proiectul „Renovarea energetică a Scolii Gimnaziale „Radu cel Mare” din 

Târgoviște, județul Dâmbovița” în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa prioritară 2 – Schema de 

Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice  

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 206. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a anexei privind 

descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de 

proiectul „Renovarea energetică a Clădirii Primăriei Corp B din Municipiul 

Târgoviște, județul Dâmbovița” în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa prioritară 2 – Schema de 

Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice  

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 207. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Extinderea rețelei de 

iluminat public pe strada prof. Cornel Popa din Municipiul Târgoviște” 

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 208. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Extinderea rețelei de 

iluminat public pe Bulevardul Eroilor din Municipiul Târgoviște” 

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 209. 

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  

Municipiului Târgoviște pe anul 2022 
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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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 210. 

16. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al 

Direcției de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a 

Municipiului Târgovişte, PT 2, situat in strada Gabriel Popescu  

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 211. 

17. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului 

Târgoviște a unor bunuri imobile preluate din domeniul public al Județului 

Dâmbovița 

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 212. 

18. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului 

Târgoviște a obiectivului de investiții „Modernizare şi reabilitare drumuri de 

interes local-Lot 4”, realizat pe străzile Zorilor, Ialomiței, Ciocârliei și 

Liliacului 

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 213. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște  

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 19 voturi „pentru” 

(unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 214. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de natură 

socială la plata facturilor de gaze, locatarilor din blocurile sociale și ANL 

 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 18 voturi „pentru” și o abținere 

Mărgărit Dan-Iulian, proiectul devenind HCL nr. 215. 

21. Proiecte de hotărâri privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri 

imobile 

21.1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui spațiu în suprafață de 28,40 m2, situat în Piața Vlad Țepeș, 

Municipiul Târgovişte 
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  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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 216. 

21.2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui teren în suprafață de 7 m2, situat în Bulevardul Independenței, 

poziția 2, Municipiul Târgovişte 

 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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 217. 

21.3. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui teren în suprafață de 7 m2, situat în Bulevardul Independenței, 

poziția 3, Municipiul Târgovişte 

              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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 218. 

21.4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui teren în suprafață de 16 m2, situat în Piața Bucegi, Municipiul 

Târgovişte 

     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 18 voturi „pentru” și o abținere 

Răducanu Tudorică, proiectul devenind HCL nr. 219. 

21.5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui teren în suprafață de 40 m2, situat în Piața Bucegi, Bdul. Eroilor, 

Municipiul Târgovişte 

  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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 220. 

21.6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui teren în suprafață de 51 m2, situat în Piața 1 Mai, Municipiul 

Târgovişte  

   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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 221. 

21.7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă 

de 5 ani a unui teren în suprafață de 44 m2, situat vizavi de magazinul Diana, 

str. Radu cel Mare, Municipiul Târgovişte 
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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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 222. 

     Se propun reprezentanții consiliului local în comisia de licitație: Alexandru 

Bugyi, Dan-Alexandru Tică și Dan-Iulian Mărgărit. Se propune votul deschis. Se 

aprobă cu 19 voturi „pentru” (unanimitate). Se supun votului propunerile. Se aprobă 

cu 19 voturi „pentru” (unanimitate). 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 

19.05.2022 al Comisiei de analiză a solicitărilor referitoare la repartizarea 

locuinţelor din fondul locativ de stat şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de 

locuinţă 

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” și două 

abțineri Cozma Constantin și Tudora Andrei-Eduard, proiectul devenind HCL nr. 

223. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către 

actualii chiriaşi 

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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 224. 

Suplimentare ordine de zi 

1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului 

Târgoviște a obiectivului de investiții „Modernizarea şi reabilitarea drumului 

de centură al Municipiului Târgoviște” 

Dl. cons. Tică susține că în documentația de la mapa de ședință, procesul verbal 

de recepție nu este semnat de doi din cei trei membri, reprezentanți ai unei societăți 

comerciale, care asigurau secretariatul comisiei și de asemenea nu este semnat și de 

un membru al comisiei. Dl. Ciprian Stănescu, directorul Direcției Managementul 

Proiectelor face precizarea că cele două persoane care nu au semnat, au calitatea de 

invitați, nu de membri în comisie.  

Dl. cons. Tică întreabă dacă în valoarea finală a proiectului de 112.149.538,94 

lei intră si suma pe care primăria trebuie să o plătească în urma pierderii procesului 

cu firma CAST. Dl. primar răspunde că nu primăria nu are nimic de plată față de 

firma CAST, proiectul drumului de centură fiind un proiect închis.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și 3 

abțineri Economu Dorin-Adrian, Tică Dan-Alexandru și Ștefan Loredana-Mariana, 

proiectul devenind HCL nr. 225. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 234/30.05.2019 

referitoare la aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare Parcul 
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Mitropoliei din Târgoviște, județul Dâmbovița” 

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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 226. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 

2021 ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L 

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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 227. 

4. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Public Local de Pază 

Târgovişte 

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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 228. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și 

regulamentului de organizare și funcționare ale Teatului Municipal „Tony 

Bulandra” Targoviste 

  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 19 voturi „pentru” (unanimitate), 

proiectul devenind HCL nr. 229. 

Se propune ca președinte pentru ședințele consiliului local din luna iunie să fie 

dl. Cătălin Rădulescu. Se supune la vot propunerea. Se aprobă cu 19 de voturi 

„pentru” (unanimitate). 

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 


