PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 09.11.2020
Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal
Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr.
Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 2926 din data de 05.11.2020.
Ședința de astăzi se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare și HG
nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.
Președintele pentru ședintele consiliului local din luna noiembrie
este dna. Erich Agnes- Terezia.
La începutul ședinței s-a făcut prezența nominală a consilierilor
locali, constatându-se că sunt prezenţi 21 consilieri locali în funcție.
D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, 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.
Se supune la votul procesul verbal al sedinței extraordinare din data
de 09.11.2020, ora 9. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 21 voturi „pentru” .
1.
Proiect
de
hotărâre
privind
alegerea
dlui./dnei.________________________ în funcţia de viceprimar al
Municipiului Târgovişte
Din partea Partidului Social Democrat este propus dl. Cătălin
Rădulescu pentru funcția de viceprimar al Municipiului Târgoviște, iar
din partea PRO ROMANIA, dl. Cosmin-Petruț Bozieru.
Se trece la redactarea buletinelor pentru exercitarea votului secret.
Se stabilește ca modalitate de vot bifarea cu X în căsuța din dreptul
numelui candidatului în favoarea căruia se acordă votul.
Se trece la votul secret. În urma numărării voturilor a reieșit
următoarea situație: Cătălin Rădulescu 12 voturi „pentru”, 9 voturi
„împotrivă”; dl. Cosmin-Petruț Bozieru: 9 voturi „pentru, 12 voturi
împotrivă, voturi nule 0.
Având in vedere rezultatul votului, dl. Cătălin Rădulescu a fost
ales viceprimar al municipiului Târgoviște, proiectul devenind HCL nr.
231.
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2. Proiect
de
hotărâre
privind
alegerea
dlui./dnei.________________________ în funcţia de viceprimar al
Municipiului Târgovişte
Din partea Partidului Social Democrat este propusă dna. MonicaCezarina Ilie pentru funcția de viceprimar al Municipiului Târgoviște, iar
din partea Partidului Mișcarea Populară, dl. David Șăulean
Se trece la redactarea buletinelor pentru exercitarea votului secret.
Se stabilește ca modalitate de vot bifarea cu X în căsuța din dreptul
numelui candidatului în favoarea căruia se acordă votul.
Se trece la votul secret. În urma numărării voturilor a reieșit
următoarea situație: Monica Cezarina Ilie 12 voturi „pentru”, 9 voturi
„împotrivă”; dl. David Șăulean: 9 voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă”,
voturi nule 0.
Având in vedere rezultatul votului, dna. Monica Cezarina Ilie a
fost aleasă viceprimar al municipiului Târgoviște, proiectul devenind
HCL nr. 232.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii în care viceprimarii
Municipiului Târgoviste vor exercita calitatea de înlocuitor de drept al
Primarului Municipiului Târgovişte
Se trece la redactarea buletinelor pentru exercitarea votului secret.
Se stabilește ca modalitate de vot bifarea cu X în căsuța din dreptul
numelui candidatului în favoarea căruia se acordă votul.
Se trece la votul secret. În urma numărării voturilor a reieșit
următoarea situație: viceprimar Cătălin Rădulescu: 11 voturi „pentru”, 0
voturi „împotrivă”, viceprimar Monica Cezarina Ilie: 0 voturi „pentru”, 0
voturi „împotrivă”, voturi nule 10.
Având in vedere rezultatul votului, dl. Cătălin Rădulescu este
desemnat primul înlocuitor de drept al Primarului Municipiului
Târgoviște, proiectul devenind HCL nr. 233.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2020
Directorul executiv al Direcției Economice, dna. Silviana Marin,
prezintă materialul.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi
„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 234.
Cu acestea, ședința se declară închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia
jr. Silvia-Elena Stanca

Redactat,
cons. DAPL Diana Ion
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