PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgovişte
din data de 18.01.2022
Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost
convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin
Dispoziţia nr. 85 din data de 14.01.2022.
La începutul ședinței s-a făcut prezența nominală a consilierilor locali,
constatându-se că sunt prezenţi 20 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri
locali în funcție, absent fiind dl. Șăulean David.
Doamna consilier Ștefan Mariana-Loredana, absentă din motive medicale din
sala de ședință, a transmis votul favorabil pentru punctele de pe ordinea de zi prin
intermediul mijloacelor electronice - aplicația WhatsApp.
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. Tudora Andrei-Eduard, ales președinte
pentru ședințele consiliului local din luna ianuarie 2022.
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 16.12.2021.
Se aprobă cu 20 voturi „pentru”.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare cu convocare de
îndată din data de 30.12.2021. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 195/30.06.2021 privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 50.000.000 lei de la
Banca de Export Import a României Eximbank S.A în vederea finanțării realizării
unor obiective de investiții
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 aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 1.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Parteneriatului și a indicatorilor tehnicoeconomici în vederea depunerii proiectului cu titlul „Măsuri integrate pentru o
dezvoltare sustenabilă” în cadrul Apelului de fișe de proiecte nr. 2, lansat de
Asociația Grupul de Acțiune Locală „Târgoviștea Egalității de Șanse”, finanțat prin
POCU/GAL TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE/2021/5/2/OS5.1/ AP5/PI
9.vi/OS 5.1/
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 aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 2.
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3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Liceului de Arte
„Bălașa Doamna” Târgoviște în vederea susținerii cofinanțării pentru
implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/
Operatiune compozita, O.S. 6.3, O.S. 6.6
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 aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 3.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Școlii Gimnaziale
„Matei Basarab” Târgoviște în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea
unui proiect în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ Operatiune compozita,
O.S. 6.3, O.S. 6.
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 aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 4.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Liceului Tehnologic
„Constantin Brâncoveanu” și Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” în
vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului „Maraton de
educație nonformală în Județul Dâmbovița”
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 aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 5.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul
Târgovişte prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște şi Judeţul Dâmboviţa,
prin Consiliul Județean Dâmbovița, în vederea asigurării unor spații de învățământ
pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale Speciale Târgoviște
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 aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 6.
Dl. cons. Mărgărit îi comunică domnului Primar că Ambasada Italiei a scos la
licitație Casa D’Italia și dorește să știe dacă se Municipiul Târgoviște va participa
la această licitație. Dl. Primar precizează că va analiza acestă propunere și
amintește că a mai supus spre analiza Consiliului Local un astfel de proiect, dar s-a
respins. De asemenea, menționează că important este ca pentru acest imobil să
poată fi accesat un proiect și să fie stabilită utilitatea.
Președintele de ședință declară ședința închisă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Andrei-Eduard Tudora

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

Întocmit,
cons. Mariana Ungureanu
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