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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 16.05.2017 

 

  Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de consilieri 

în funcţie, absenți fiind: Erich Agnes, Ghinescu Adrian, Mocanu Livia, Nicolae Ana-

Maria, Păunescu Andrei și Rădulescu Cătălin, declară: Şedinţa este legal constituită şi 

îşi poate desfăşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice 

Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

  Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost 

convocată de Primarul Municipiului Târgovişte dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin 

Dispoziţia nr. 1382 din data de 12.05.2017. 

  La această şedinţă participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului 

Local, şefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locală. 

  Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Moţoc Honorius ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna mai. 

 Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între 

Județul Dâmbovița prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Municipiul Târgoviște prin 

Consiliul Local Municipal Târgovişte și municipiul Moreni prin Consiliul Local 

Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea 

infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 şi 

DJ101B pe traseul limită judeţ Prahova - Moreni - Gura Ocniţei - Răzvad - Ulmi - 

Târgovişte - Comişani - Bucşani -Băleni - Dobra - Finta – Bilciureşti - Cojasca - 

Corneşti - Butimanu - Niculeşti - limită judeţ Ilfov” 

 Dl. Primar menţionează că este vorba despre un proiect ce se realizează în baza unui 

parteneriat între Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Municipiul 

Târgovişte prin Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Municipiul Moreni prin 

Consiliul Local Moreni. Printr-o adresă a Consiliului Judeţean se arată că a fost 

finalizată etapa tehnică şi financiară pentru proiectul în discuţie, punctajul obţinut fiind 

de 82 de puncte, dar există modificări ale Acordului de parteneriat care vor trebui 

asumate. De asemenea menţionează că Acordul nu prevede obligaţii financiare din 
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partea Municipiului Târgovişte, iar termenul până la care trebuie puse în acord poziţiile 

celor trei administraţii este 18.05.2017. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 164. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte 

 Dl. Pîrvan, reprezentantul Direcţiei Economice, face prezentarea materialului. Dl. 

Primar precizează că pentru accesarea de finanţări este necesară cadastrarea străzilor şi 

că dacă nu există documentaţia cadastrală realizată pot apărea suprapuneri, în sensul că 

un proprietar poate intabula la Oficiul de Cadastru o anumită suprafaţă dacă Municipiul 

Târgovişte nu deţine intabulat dreptul UAT- ului  pe suprafaţa respectivă. 

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru”, 

proiectul devenind HCL nr. 165. 

 

  Cu aceasta, ședința se declară închisă. 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

         prof. Honorius Moţoc                                        jr. Chiru Cătălin Cristea 
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