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. DanielCristian Stan, prin Dispoziţia nr. 2925 din data de 05.11.2020.
Lucrările 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.
Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 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, ședința de astăzi se desfășoară în conformitate cu
prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște.
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.
Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 681/05.11.2020 prin care s-a
stabilit ca au fost îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului
Local al Municipiului Târgoviște, precum și prevederile încheierii nr.
4024/26.10.2020 pronunțată de Judecătoria Târgoviște prin care au fost
validate și mandatele consilierilor supleanți, d-na. jr. Silvia-Elena Stanca,
Secretarul General al Municipiului Târgovişte îi invită pe domnul Bugyi
Alexandru și domnul Cucui Ion, să depună jurământul. După depunerea
jurământului declară că din acest moment consilierii locali au intrat în
exercițiul mandatului său.
De asemenea, d-na. Secretar General al Municipiului Târgovişte
precizează că pentru a continua ședința trebuie desemnat un președinte de
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ședință pentru a conduce ședința extraordinară de astăzi, dar și celelalte
ședințe ce urmează a se desfășura în luna noiembrie și solicită propuneri
în acest sens.
Dl. Rădulescu propune ca președinte pentru sedințele lunii noiembrie să
fie doamna Erich Agnes-Terezia. Se supune votului propunerea. 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 Comisiei de verificare și
numărare a voturilor a Consiliului Local al Municipiului Târgovişte
D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, Secretarul General al Municipiului
Târgovişte, menționează că în conformitate cu prevederile Codului
Administrativ, dar și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, în exercitarea atribuțiilor ce
îi revin, consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot
secret. În cazul exercitării votului secret, este nevoie de constituirea unei
comisii de verificare și numărare a voturilor. Numărul membrilor, durata
mandatului și componența acesteia se stabilesc prin vot deschis.
Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către
grupurile de consilieri, iar numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se
determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
De asemenea, precizează că atât pentru comisia de verificare și
numărare a voturilor cât și pentru comisiile de specialitate ale consiliului
local au fost primite propuneri din partea liderilor de grup.
Se dă citire componenței Comisiei de verificare și numărare a voturilor
a Consiliului Local al Municipiului Târgovişte:
1. Erich Agnes-Terezia - P.S.D.- președinte
2. Sălișteanu Ioan Corneliu - P.S.D.- secretar
3. Bugyi Alexandru P.S.D. - membru
4. Cotinescu Ilie Aurelian - P.N.L. - membru
5. Bercu Adrian Gheorghe - P.N.L.- membru.
Se supune votului proiectul de hotărâre privind alegerea Comisiei de
verificare și numărare a voturilor a Consiliului Local al Municipiului
Târgovişte. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr.
229.
2. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al Municipiului Târgovişte
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D-na. jr. Silvia-Elena Stanca, Secretarul General al Municipiului
Târgovişte, menționează că în conformitate cu prevederile art. 124 din
Codul administrativ, după constituire, consiliul local îşi organizează
comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
Numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi
modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri, precum
şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.
Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de
consilieri, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor
profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
De asemenea, amintește că și pentru comisiile de specialitate ale
consiliului local au fost primite propuneri din partea liderilor de grup, s-a
conturat deja structura comisiilor și roagă președintele de ședință să dea
citire propunerilor primite.
COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale şi
buget-finanţe, programe externe şi relatii internaţionale
1. Cucui Ion
P.S.D.
2. Bugyi Alexandru
P.S.D.
3. Boboacă-Mihăescu Doina-Nicoleta P.S.D.
4. Ștefan Loredana Mariana P.N.L.
5. Calomfirescu Marius ALIANȚA USR PLUS
COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică şi
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, realizarea licitaţiilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura
1. Sălișteanu Ioan-Corneliu P.S.D.
2. Tudora Andrei-Eduard P.S.D.
3. Rădulescu Cătălin P.S.D.
4. Cotinescu Ilie Aurelian P.N.L.
5. Bozieru Cosmin-Petruț- PRO ROMANIA
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COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea funcţionării
serviciilor de gospodărie comunală, pieţe şi comerţ
1. Ilie Monica Cezarina P.S.D.
2. Răducanu Tudorică P.S.D.
3. Cozma Constantin P.S.D.
4. Bercu Adrian Gheorghe P.N.L.
5. Tică Dan Alexandru P.N.L.
COMISIA NR. 4 – pentru activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate,
cultură, muncă şi protecţie socială, sportive şi de agrement
1. Erich Agnes-Terezia P.S.D.
2. Istrate Gabriela P.S.D.
3. Ilie Monica Cezarina P.S.D.
4. Tică Dan Alexandru P.N.L.
5. Mărgărit Dan Iulian ALIANȚA USR PLUS
COMISIA NR. 5 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
1. Rădulescu Cătălin P.S.D
2. Gheorghe Ana-Maria P.S.D.
3. Bugyi Alexandru P.S.D.
4. Ilie Virgiliu P.N.L.
5. Șăulean David P.M.P.
Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi
„pentru”, proiectul devenind HCL nr. 230.
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 Mariana Ungureanu
4

