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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 16.07.2019 

 

 

 

Întrucât în sala de şedinţă sunt prezenţi 15 consilieri în funcţie, 

(absenţi fiind Dumitru BARBU, Agnes-Terezia ERICH, Ana-Maria 

GHEORGHE, Mariana-Georgeta NEGOESCU, Mihai-Andrei 

PĂUNESCU, Silviu-Gabriel TĂNASE), dl. Secretar General al 

Municipiului Târgovişte, jr. Chiru-Cătălin Cristea 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. 1614 din data de 12.07.2019. 

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. cons. Paul-Ciprian Patic, ales 

președinte pentru ședințele consiliului local din luna iulie 2019. 

Înainte de a se intra în discuţiile legate de punctele de pe ordinea de 

zi a şedinţei de astăzi, dl. preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 

Primar. 

Dl. Primar al Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, 

informează Consiliul Local Municipal de faptul că a fost finalizată 

licitaţia de achiziţie a autobuzelor destinate transportului public local. 

Această investiţie va transforma, începând cu anul 2020, transportul 

public local de persoane din Municipiul Târgovişte într-unul din cele 

mai moderne din ţară. 

Câştigătorul licitaţiei este Mercedes Benz, iar modelul autobuzelor 

este “Mercedes Benz Citaro Hibrid”, autobuzul internaţional al anului 

2019. 

La acest moment proiectul privind îmbunătăţirea transportului 

public urban a trecut de faza eligibilităţii, este în faza de evaluare şi se 
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aşteaptă ca foarte curând să se poată semna contractul de finanţare, 

urmând, mai apoi, a se semna şi contractul de furnizare.  

Doreşte să felicite funcţionarii din Aparatul propriu care s-au 

ocupat de întreaga procedură precum şi pe membrii Consiliului Local 

Municipal Târgovişte pentru susţinerea acestui proiect destul de 

complex.   

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

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

27.06.2019. Se aprobă cu 15 voturi „pentru”. 

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 5/12.01.2018 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal 

cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgovişte 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

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

Cristea, doreşte să facă unele precizări legate de noile aspecte 

procedurale privind desfăşurarea şedinţelor de consiliu, urmare a 

intrării în vigoare a Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019.  

Astfel, conform noii proceduri legale, Secretarul General al 

Municipiului anunţă consiliul local că proiectele de hotărâre aflate pe 

ordinea de zi sunt însoţite de rapoartele de specialitate şi de avizele 

comisiilor de specialitate. 

Se aprobă cu 15 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 

294. 

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

337/27.10.2016 privind aprobarea 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-
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Comişani-Bucşani-Băleni-Dobra-Finta–Bilciureşti-Cojasca-

Corneşti-Butimanu-Niculeşti-limită judeţ Ilfov" 

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

Managementul Proiectelor prezintă materialul care a stat la baza 

proiectului de hotărâre. 

Se aprobă cu 15 voturi “pentru”, proiectul devenind HCL nr. 295. 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL GENERAL AL  

                                                            MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE,                                   

     ing. Paul-Ciprian Patic                    jr. Chiru-Cătălin Cristea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Redactat, 

       cons. Horaţiu Radu Maniţi 

 

 

 


