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           PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare cu convocare de îndată  

a Consiliului Local Municipal Târgovişte  

din data de 30.12.2021 

 

 

Această şedinţă extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local 

Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. 

jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 3848 din data de 30.12.2021. 

Lucrările Comisiilor de specialitate și cele ale Consiliului Local al 

Municipiului Târgoviște au fost organizate și s-au desfășurat prin utilizarea 

mijloacelor electronice de comunicare, respectiv prin intermediul unei 

platforme on-line de videoconferință. 

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

constatându-se că sunt prezenţi 17 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri 

locali în funcție, absenți fiind: Istrate Gabriela, Șăulean David, Tică Dan-

Alexandru și Tudora Andrei-Eduard. 

Doamna Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta și domnii: Bozieru Cosmin-

Petruț, Mărgărit Dan-Iulian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică și Sălișteanu 

Ioan-Corneliu prin intermediul adresei de e-mail, și-au exprimat votul favorabil 

pentru punctul de pe ordinea de zi.  

 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. Bugyi Alexandru, ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna decembrie 2021. 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în vigoare la data de 

01.03.2022 a H.C.L. nr. 366/16.12.2021 și, pe cale de consecință, aprobarea 

cuantumului taxei de habitat pentru lunile ianuarie și februarie 2022 la nivelul 

anului 2021, așa cum a fost aprobată prin H.C.L. nr. 29/25.02.2021. 

 Dl. Secretar aduce la cunoștința consilierilor locali că Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Managementul integrat al deșeurilor în județul 

Dâmbovița” a prelungit cu 2 luni contractul existent la acest moment cu 
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operatorul, motiv pentru care noua taxă de habitat va intra în vigoare începând 

cu luna martie, iar pentru lunile ianuarie și februarie se aplică cuantumul taxei 

de habitat stabilit prin H.C.L. nr. 29/25.02.2021. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 394. 

 

  Președintele de ședință declară ședința închisă. 

                                                   

            

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL GENERAL              

                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                                                                                                                                                                                                         

ec. Alexandru Bugyi                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea 

        

 

 

 

 

                      Întocmit, 

                                     cons. Mariana Ungureanu 


