
PROCES VERBAL 

încheiat în urma convocării şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local Municipal Târgovişte 

din data de 21.09.2016 

 

 

  Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 12 din numărul de 21 de consilieri 

în funcţie, absenţi fiind: Bercu Adrian, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mîndrila Nicolae, 

Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Nicolae Ana - Maria, Prisăcaru Ciprian şi Tănase 

Silviu Gabriel, 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. 2751 din data de 19.09.2016. 

  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. 

  Ședința de astăzi este condusă de dl. Cătălin Rădulescu, ales președinte pentru 

ședințele consiliului local din luna septembrie. 

  Dl. Primar doreşte să facă unele precizări legate de convocarea şedinţelor 

extraordinare şi dă citire unor dispoziţii ale Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 

215/2001, ale Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte. Dl. Primar 

menţionează că într-o lună poate fi o singură şedinţă ordinară, pentru celelalte 

probleme care survin şi sunt urgente putând fi convocate şedinţe extraordinare. De 

asemenea, menţionează că prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, iar 

lipsa nemotivată a acestora la două şedinţe consecutive este sancţionată, conform art. 

40, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, art. 45 şi art. 52, 

alin. 1 din Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi art. 88 şi art. 92 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Municipal Târgovişte. 

Dl. Primar mai precizează că şedinţele comisiilor de specialitate nu sunt convocate de 

către primar, secretarul municipiului sau aparatul de specialitate, ci de consilierii locali 

şi că raportul acestora este obligatoriu doar în cazul şedinţelor ordinare. 

  Referitor la ordinea de zi, dl. Primar precizează că proiectele care urmează a fi 

prezentate nu pot fi amânate până la şedinţa ordinară, deoarece există proceduri sau 

termene care vor trebui respectate. 

  Dl. Primar precizează că punctul 9 al ordinii de zi va fi retras, deoarece nu există 

cvorumul necesar pentru aprobare - 14 voturi. 

  Se supune la vot ordinea de zi cu modificarea menţionată de dl. Primar. Se aprobă 

cu 12 voturi pentru. 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului regimului 

finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, 

pentru activitățile nonprofit de interes local, republicat în baza HCL nr. 

163/29.07.2016 

 Se dă cuvântul dlui. Stanescu, preşedintele comisiei de evaluare şi selecţie,  pentru a 

prezenta materialul. Dl. Primar precizează că atunci când este solicitată o finanţare 

nerambursabilă sunt cerute anumite documente, existând posibilitatea ca unele dintre 

acestea să lipsească de la dosarul depus de solicitant. În aceste condiţii, comisia poate 

să pună în vedere solicitantului că trebuie să completeze dosarul cu documentele care 



lipsesc, iar dacă documentele respective nu sunt prezentate dosarul poate fi respins. Se 

supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi “pentru”, proiectul 

devenind H.C.L. nr. 237. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgovişte, alocate pentru 

activităţile nonprofit de tineret, aprobat prin H.C.L. nr. 164/29.07.2016  

 Se dă cuvântul dlui. Stanescu, preşedintele comisiei de evaluare şi selecţie,  pentru a 

prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi 

“pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 238. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de finanţare din fonduri 

publice nerambursabile, sesiunea a II-a, august 2016 

 Se dă cuvântul dlui. Stanescu, preşedintele comisiei de evaluare şi selecţie,  pentru a 

prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi 

“pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 239. 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii locale în 

comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Târgovişte

 Se dă cuvântul dlui. Primar, care precizează că proiectul reprezintă obligaţia 

autorităţii locale de a desemna persoanele care vor face parte din comisiile de concurs 

pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de pe raza municipiului Târgovişte. Se dă cuvântul dnei. Ilie care 

prezintă lista cu propuneri:  

 

 

Nr.  

crt. 

Denumirea  

unităţii şcolare 

Numele şi prenumele 

reprezentanţilor autorităţii locale  

1. PALATUL COPIILOR  

TÂRGOVIŞTE 

STĂNILĂ NICOLETA 

ANDREESCU VLĂDUŢ 

2. COLEGIUL NAŢIONAL 

„CONSTANTIN CANTACUZINO” 

STANCU FEREZIA 

NEDELCU CLAUDIA 

3. COLEGIUL NAŢIONAL 

„CONSTANTIN CARABELLA” 

RĂDULESCU CĂTĂLIN 

IONIȚĂ STEFAN 

4. COLEGIUL ECONOMIC „ION 

GHICA” 

BEJU IONUȚ 

IONETE GEORGE-FLORIN 

5. COLEGIUL NAŢIONAL 

„IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” 

VLĂDUCĂ OANA SILVIA 

CRISTEA CHIRU CĂTĂLIN 

6. CLUB SPORTIV ŞCOLAR 

TÂRGOVIŞTE 

BĂSCEANU OVIDIU 

7. GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 2 

SANDU NICULINA 

DUMITRU IRENA 

8. GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 3 

ONCESCU DORU 

DINCĂ CEZAR 

9. GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 13 

SOARE ALEXANDRINA 

OLARU LUMINIŢA 

10. GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 14 

MARINESCU IOLANDA 

DINIŢOIU ROXANA - GABRIELA 

11. ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„SMARANDA GHEORGHIU” 

GRECU COSMINA 

BUGYI ALEXANDRU 

12. GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 1 

BADEA ION 

SANDU NICOLAE 



13. GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 15 

HARAM MONICA - MARIA 

CEPARU ILARIE 

 

14. 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT „ALEXANDRINA S. 

GHICA” 

AMUZA - PETRUŞ DUMITRU - 

CIPRIAN 

DRUICĂ GHEORGHE 

15. GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT NR. 16 

CHIRIAC DELIA 

FOCŞAN CRISTIAN 

16. GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT „RAZA DE SOARE” 

VASILE ANDREI 

BOBOACĂ DOINA 

17. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI 

VITEAZUL” 

ANDREESCU CĂTĂLINA 

BURLAN ALEXANDRU 

18. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. 

PAUL BĂNICĂ” 

CIOCÂRLAN ADRIAN 

STĂNESCU MONICA 

19. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE 

CÂRLOVA” 

NECULAESCU LAURENŢIU - 

ADRIAN 

MIHAI MIHAELA - CEZARINA 

20. LICEUL TEORETIC”ION HELIADE 

RĂDULESCU” 

OPREA IONUŢ 

PĂTRAŞCU EUGEN 

21. LICEUL TEORETIC „PETRU 

CERCEL” 

MIHAI VALENTIN 

IORDACHE DANA 

22. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 

„SF. IOAN GURĂ DE AUR” 

STANCA SILVIA 

PATIC PAUL - CIPRIAN 

23. ŞCOALA GIMNAZIALĂ  

„CORESI” 

ERICH AGNES - TEREZIA 

PĂUNESCU MIHAI - ANDREI 

24. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION 

ALEXANDRU BRĂTESCU - 

VOINEŞTI” 

OPRESCU VIRGIL CIPRIAN 

GHEORGHE - PĂTRAŞCU VASILE 

25. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR 

VLADIMIRESCU” 

CIOBANU AUREL 

PUCHIANU DAN 

26. LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA 

DOAMNA” 

BADEA FLORIN - EMIL - 

NICOLAE 

CUCUI ION 

 

27. 

LICEUL TEHNOLOGIC DE 

TRANSPORTURI AUTO „SCARLAT 

LĂZUREANU” 

STĂNESCU CIPRIAN 

CIUREZU DOINIŢA 

28. LICEUL TEHNOLOGIC 

„CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” 

IVANOVICI TRAIAN - DANIEL 

ANGELESCU NICOLETA 

29.  LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE 

CIORĂNESCU 

APOSTOL VASILE 

COJANU ALINA 

30. LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE 

MIHĂESCU” 

MAICAN DORIN 

DOBRE IZABELA 

31. LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU 

HARET” 

NEDELCU OTILIA 

DUDESCU MARIA 

32. LICEUL  

„VOIEVODUL MIRCEA” 

IORDACHE MARCELA 

ARMULESCU MARCEL 

33. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI 

BASARAB” 

ILIE MONICA 

BOCIN STELIANA - EMILIA 

34. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RADU CEL 

MARE” 

POPA DANIELA 

CÂRCIUMARU MARIN 



 Dl. Secretar precizează că vor fi tipărite buletinele de vot. Se trece la desfăşurarea 

votului secret. Se dă citire procesului verbal în care sunt consemnate rezultatele 

votului secret: fiecare persoană nominalizată în tabelul anterior a obţinut 12 voturi 

„pentru”, nu au existat voturi împotrivă sau nule. Proiectul devine H.C.L. nr. 240. 

5. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Târgovişte la Târgul de 

Turism al României 2016, ediţia de toamnă, ce se va desfăşura la Romexpo, în 

perioada 17 - 20 noiembrie 2016 

 Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Dl. Primar precizează că 

jumătate din suma prevăzută în proiectul de hotărâre este destinată închirierii spaţiului 

expoziţional. Dl. Barbu doreşte să ştie dacă există o machetă a standului şi materiale 

promoţionale. Dl. Rădulescu precizează că vor fi realizate după aprobarea proiectului 

de hotărâre, iar dl. Primar menţionează că fiecare consilier local poate face propuneri 

cu privire la materialele destinate acestui eveniment. Se supune la vot proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 241.  

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

municipiului Târgoviște pe anul 2016 

 Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Dl. Primar precizează că 

suma de 10.000 lei destinată întâlnirii Asociaţiei Municipiilor din România va trebui 

redistribuită, deoarece nu va fi utilizată. Dna Popa propune ca această sumă să fie 

utilizată pentru salariile de la Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanelor. Dl. 

Primar susţine propunerea dnei. Popa. Dl. Barbu doreşte să ştie dacă prin programul 

rabla pot fi achiziţionate şi maşini care nu sunt fabricate în România. Dna. Popa 

precizează că maşinile achiziţionate prin programul rabla sunt de producţie autohtonă. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul menţionat de dna. Popa. Se 

aprobă cu 12 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 242.  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare 

la aprobarea reactualizării documentaţiei de  avizare a lucrărilor de intervenţie 

(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „EXTINDERE P+1 

GRĂDINIŢA NR. 9 Târgovişte” (rest de executat) 

 Se dă cuvântul dlui. Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta 

materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi „pentru”, 

proiectul devenind H.C.L. nr. 236.  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 359/2007 referitoare la 

aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico–economici la 

obiectivul „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului 

Târgoviște”   
 Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul 

de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi o abţinere - Barbu Dumitru, proiectul 

devenind H.C.L. nr. 243.  

       

  Cu aceasta şedinţa se declară închisă. 

   

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

       jr. Cătălin Rădulescu                      jr. Chiru Cătălin Cristea 

 

 

 

 Red. U.M. 


