
 
 

             PROCES VERBAL 

      încheiat în urma şedinţei extraordinare 

             a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

                    din data de 3.11.2021 

 

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată 

de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 2488 

din data de 29.10.2021. 

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

constatându-se că sunt prezenţi 18 consilieri locali, din totalul de 21 de consilieri locali în 

funcție, absenți fiind: Gheorghe Ana-Maria, Șăulean David și Tudora Andrei-Eduard. 

 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. Cătălin Rădulescu, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna noiembrie 2021. 

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

Se supune la vot procesul verbal din data de 28.10.2021. Se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”.  

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Municipal Târgoviște în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea 

funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar 

de pe raza municipiului Târgovişte 

 Dl. Secretar prezintă materialul și amintește că înaintea ședinței au fost făcute 

propuneri privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgoviște în 

comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 

adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Târgovişte, de 

către toate grupurile politice care alcătuiesc Consiliul Local și precizează că votul va fi 

secret. De asemenea, aduce la cunoștința celor prezenți procedura de vot: votul negativ – 

tăierea cu o linie, votul pozitiv – nu se intervine asupra buletinului de vot.  

Dl. Rădulescu dă citire listei cu reprezentanții Consiliului Local Municipal 

Târgoviște în comisiile de evaluare. Se trece la votul secret, în ordine alfabetică. 

În urma desfășurării procedurii de vot toate persoanele propuse pentru a face parte 

din comisiile de evaluare au obținut 18 voturi „pentru”, astfel proiectul devenind HCL 

nr.  327. 

 Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

                                                              

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL  

                      AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                   

jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

                      Întocmit, 

                                     cons. Mariana Ungureanu 


