
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA  

Nr. 8224/02.04.2020      

 

                       

I N V I T A Ţ I E 

Domnului (ei) .....................................  

 

În conformitate cu art. 178, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă extraordinară în 

data de 05.04.2021, ora 1400, care se va desfăşura în „Sala Unirii” a sediului 

administrativ. 

           Şedinţa are următoarea ordine de zi :       

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte 

de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului 

MĂNESCU CLAUDIU-EDUARD. 

Prezintă: Popa Stănescu Dănuț Nicolae – secretarul general al județului  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția 

de dotări necesare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Dâmboviţa, în anul 2021. 

Prezintă: Sandu Ionela – director general  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia 

de mijloace fixe în anul 2021, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al 

județului Dâmboviţa. 

Prezintă: Petcu Bogdan – șef serviciu    

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor alocate din bugetul Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa pe anul 2021 Societăţii Naţionale de Cruce Roşie - Filiala 

Dâmboviţa. 

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2021 către Asociaţia 

Fotbal Club Chindia Târgovişte.  

Prezintă: Stoica Dorina – director executiv   

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Dâmbovița nr. 233/16.10.2019 privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al 

Municipiului Târgoviște, pentru realizarea în comun a investiției „Modernizarea și 

reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște – lotul 1” şi aprobarea 

principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv  



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare în vederea 

includerii pe lista de investiții a obiectivului ”Extinderea Secției Cardiologie din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgoviște ” - str. Tudor Vladimirescu, nr. 48. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv   

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetului local înregistrat 

la sfârșitul anului 2020. 

Prezintă: Igescu Carmen–director executiv   

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu 

al județului Dâmbovița la data de 31.12.2020. 

Prezintă: Igescu Carmen–director executiv   

 

SUPLIMENTAR 

 

10. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul 

Judeţean Dâmboviţa - Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, cu Asociaţia Națională 

Cultul Eroilor „Regina Maria” - Filiala „Mihai Viteazul” Dâmbovița, pentru reeditarea 

volumului „Monumentele eroilor dâmbovițeni - memorii eterne ale neamului românesc”. 

Prezintă: Georgescu Florian-Dan - manager 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal de acţiuni 

culturale al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, ce urmează să fie realizat în anul 

2021. 

Prezintă: Georgescu Florian-Dan – manager 

12. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea asocierii 

judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu unitatea administrativ-

teritorială Petrești, prin Consiliul Local Petrești, pentru realizarea obiectivului „Înființare 

drum de centură în comuna Petrești, județul Dâmbovița”. 

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv   

 

 

 

PREŞEDINTE, 

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN 

 


