PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 06.06.2022
Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost
convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin
Dispoziţia nr. 1529 din data de 02.06.2022.
La începutul ședinței extraordinare s-a făcut prezența nominală a consilierilor
locali, constatându-se că sunt prezenţi 15 consilieri locali din totalul de 21 de
consilieri locali în funcție, absenți fiind: Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie
Aurelian, Mărgărit Dan-Iulian, Tică Dan-Alexandru, Tudora Andrei-Eduard 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. Cătălin Rădulescu, ales președinte pentru
ședințele consiliului local din luna iunie 2022.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.05.2022. Se
aprobă cu 15 voturi „pentru” (unanimitate).
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” (unanimitate).
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
municipal al domnului Șăulean David
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 15 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 230.
După adoptarea acestui punct sunt 20 de consilieri în funcție.
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 15 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 231.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor contracte de finanțare nerambursabilă de la
bugetul local al Municipiului Târgovişte alocat pentru activitățile nonprofit de interes
local, sesiunea I, iunie 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 15 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 232.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Târgoviște la Programul
privind creșterea eficienței energetice infrastructurii de iluminat public finanțat prin
Administrația Fondului pentru Mediu și a devizului general defalcat pe categorii de
cheltuieli eligibile și neeligibile pentru obiectivul de investiții „Iluminat Public –
Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”
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 15 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 233.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unitatii administrativ-teritoriale
Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, cu Judeţul
Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru realizarea în comun a investiției
„Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște” prin
Programul Județean de Dezvoltare Locală
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 15 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul
devenind HCL nr. 234.
Președintele de ședință declară ședința închisă.
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