PROCES VERBAL
încheiat în urma şedinţei extraordinare
a Consiliului Local Municipal Târgoviște
din data de 21.02.2022

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost
convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin
Dispoziţia nr. 314 din data de 17.02.2022.
La începutul ședinței ordinare s-a făcut prezența nominală a consilierilor
locali, constatându-se că sunt prezenţi 16 consilieri locali: Tudorică Răducanu,
Ion Cucui, Agnes-Terezia Erich, Constantin Cozma, Ana-Maria Gheorghe,
Cătălin Rădulescu, Andrei-Eduard Tudora, Monica-Cezarina Ilie, Gabriela
Istrate, Alexandru Bugyi, Virgiliu Ilie, Dorin-Adrian Economu, LoredanaMariana Ștefan, Marius Calomfirescu, Cosmin-Petruț Bozieru, Iulian Mărgărit
din totalul de 20 de consilieri locali, absenți fiind dnii. Ilie Aurelian Cotinescu,
Dan-Alexandru Tică, David Șăulean și dna. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu.
Dna. jr. Silvia-Elena Stanca, înlocuitor al Secretarului 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 februarie 2022.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din
data de 10.02.2022. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” (unanimitate).
Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”
(unanimitate).
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul
de cooperare încheiat între Municipiul Târgovişte şi Judeţul Dâmboviţa, în
vederea participării la Târgul de Turism al României, ediția de primăvară,
Romexpo, 24 – 27 februarie 2022
Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenții și nici solicitări de
informații suplimentare față de cele prezentate. Se supune la vot proiectul de
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hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind
HCL nr. 35.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de
proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea
străzii Calea București din Municipiul Târgoviște”
Dl. Ciprian Stănescu, directorul Direcției Managementul Proiectelor
prezintă materialul.
Dl. Primar precizează că există intenția realizării unei pasarele în măsura în
care din studiul de fezabilitate și din proiect va rezulta că este posibil.
Dl. cons. Iulian Mărgărit întreabă dacă există posibilitatea amenajării unor
piste de biciclete.
Dl. Primar propune completarea proiectului de hotărâre în sensul
introducerii sintagmei „Proiectantul va avea în vedere și posibilitatea amenajării
unei/unor piste de biciclete”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completarea susmenționată. Se
aprobă cu 16 voturi „pentru” (unanimitate), proiectul devenind HCL nr. 36.
Președintele de ședință declară ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
jr. Cătălin Rădulescu

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

Întocmit,
cons. Diana Ion
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