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PROCES VERBAL 

încheiat în urma şedinţei extraordinare 

a Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 20.06.2018 

 

Dl. Chiru-Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 16 din numărul de 21 

de consilieri în funcţie, absenți fiind: Bugyi Alexandru, Gheorghe Ana-

Maria, Negoescu Mariana, Păunescu Andrei și Tănase Silviu, 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. 1383 din data de 18.06.2018. 

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. Ion Cucui, ales președinte 

pentru ședințele consiliului local din luna iunie. Se supune votului ordinea 

de zi. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” și o abținere: Cucui Ion. 

Se trece la ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2018 

 Dna. Daniela Popa, directorul economic prezintă materialul. Se supune 

votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul 

devenind HCL nr. 196. 

2. Proiect de hotărâre privind premierea absolvenților care obțin 

media 10 la examenul de evaluare națională și bacalaureat, precum și 

a elevilor olimpici participanți la olimpiade și concursuri 

școlare/competiții sportive, faza națională și a profesorilor 

îndrumatori din Municipiul Târgoviște   

  Dna. Roxana Duică, Șef Birou Resurse Umane prezintă materialul. Se 

supune votului proiectul de hotărâre.  

    Dl. Primar reamintește că anul trecut s-a deșfășurat prima ediție a 

Galei Performanței în Educația Târgovișteană, un eveniment prin care 

administrația locală își arată recunoștința față de cei care au performat în 

activitatea educațională. Pentru a nu mai veni an de an să se aprobe un 

proiect de hotărâre de către consiliul local, s-a stabilit un proiect de 
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hotărâre cadru în care s-au menționat criteriile și sumele care vor fi 

acordate, urmând ca acestea să se plieze an de an în funcție de situația 

concretă înregistrată la nivelul examnului de bacalaureat, evaluare 

națională, olimpiade naționale; dacă vor fi modificări ele se vor face 

punctual; va fi o hotărîre care-și va produce efectele de drept în fiecare an. 

  Dl. Primar invită presa și consilierii locali să participe la acest 

eveniment care va fi organizat luni, ora 17.30, la Teatrul Municipal Tony 

Bulandra Târgoviște. 

 Se supune votului proiectul de hotărâre. 

 Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 197. 

 

Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

              prof. univ. dr. Ion Cucui                    jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                                  Redactat, 

                       jr. Diana Ion 


