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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 15.10.2019 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 16 consilieri în funcţie, 

(lipsesc: dna. Erich Agnes Terezia, dl. Joiţa Ion, dna. Ion Neli, dl. 

Bercu Adrian - Gheorghe, iar dl. Oprescu Virgil-Ciprian a demisionat 

din funcţia de consilier municipal în data de 03.10.2019), Secretarul 

General al Municipiului Târgovişte, dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, 

declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările în 

conformitate cu prevederile Codului Administrativ, adoptat prin O.U.G. 

nr. 57/2019.  

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal 

Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. 

Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 2353 din data de 11.10.2019. 

La această şedinţă participă directori ai societăţilor din 

subordinea Consiliului Local, directori şi şefi de servicii din cadrul 

Aparatului de Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai 

mass-media locală. 

Ședinţa de astăzi este condusă de dl. viceprimar Cătălin 

Rădulescu, ales președinte pentru ședințele consiliului local din luna 

octombrie 2019. 

Se supune la vot ordinea de zi a şedinţei extraordinare de astăzi, 

15.10.2019, împreună cu punctul suplimentar (Proiect de hotărâre 

privind eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante ale societăţii 

UPET S.A.). Se aprobă cu 16 voturi „pentru”. 

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept 

a mandatului de consilier municipal al domnului Virgil-Ciprian 

Oprescu 

Dl. Secretar General al Municipiului Târgovişte, jr. Chiru-

Cătălin Cristea, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

“pentru”,  proiectul devenind HCL nr. 372. 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier municipal  al doamnei Iolanda Marinescu 

Dl. Secretar General al Municipiului Târgovişte, jr. Chiru-

Cătălin Cristea, prezintă materialul care a stat la baza proiectului de 

hotărâre. 

Dl. preşedinte de şedinţă declară că, în urma întrunirii 

membrilor comisiei de validare, s-a examinat legalitatea alegerii în 

calitatea de consilier municipal a doamnei Iolanda Marinescu şi se 

propune validarea mandatului.  
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 373. 

După depunerea jurământului de către d-na consilier Iolanda 

Marinescu, în sală sunt prezenţi 17 consilieri. 

3. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi 

fiscale contribuabililor bugetului Municipiului Târgovişte 

Dl. ing. Iulian Crintescu, şef Serviciu Impozite şi Taxe Locale, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Dna. cons. Livia Mocanu propune un amendament în sensul 

eliminării din “Cererea pentru scutire majorări de întârziere pentru 

persoanele fizice” a motivării prestabilite a acesteia (sintagma 

«situaţia financiară generată de criza economico-financiară pe care o 

străbatem»). 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus 

de dna. cons. Livia Mocanu. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 374. 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 

360/26.09.2019 privind asocierea unităţii administrativ-teritoriale 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al Municipiului 

Târgovişte, cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa, pentru realizarea în comun a investiţiei 

„Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al 

Municipiului Târgovişte” - lotul 1 

Dl. jr. Ciprian Stănescu, director adjunct în cadrul Direcţiei 

Managementul Proiectelor, prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi “pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 375. 

5. Suplimentare ordine de zi : Proiect de hotărâre privind 

eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante ale societăţii 

UPET S.A. 

Dl. ing. Iulian Crintescu, şef Serviciu Impozite şi Taxe Locale, 

prezintă materialul care a stat la baza proiectului de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi 

“pentru”, proiectul devenind HCL nr. 376. 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL AL  

                                                             MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE,                                   

   jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea 
 

 

 

      Redactat, 

       cons. Horaţiu Radu Maniţi 


