
PROCES-VERBAL
al Eedinlei extraordinare a Consiliului Local Tile$ti din data de 04.02.2021

in conformitate cu prevederile art. 133 alin 2lit. a, an. 134 alin. I lit, a, alin.2, alin.3
lit. b $i art. I 96 alin. ( l) lit. b) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ , prin dispozi(ia
primarului comunei Tite$ti nr. 3l/2021 a fost convoacatd $edinia extraordinartr a Consiliului Local
al comunei Ti!e;ti, pe dila de 04.02.202t, on 16.

Prin convocatorul ff.80212021 au fost invitali consilierii locali , pentru a participa la
ledin{a Consiliului Local iar invitafia a fost transmisi electronic tuturor consilierilor.

Publicitatea $edintei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi prin afirare la avizierul
instituliei si pe pagina web a institutiei, conform procesului verbal de afilire.

Din totalul de 15 de consilieri locali ale$i in funclie, sunt prezenti 12, Iipsi fiind dl
PIcuraru, dl Staanciu, dl Bhlan.

Sunt indeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. SjDOlg privind Codul administrativ,
|edinta este statutare, se pot adopta hotArariin condiliile legii.

Se prezinte proiectul ordinii de zi. Acesta cuprinde 5 puncte: aprobarea procesului-verbal
al led intei ord inare d in data de 25 .0 I .202 I li 4 pro iecte de hoterare. Se supune ia vot. Se voteaza
l'n unanimitate "pentru".

Dl pregedinte de gedinle precizeaze ce proiectele de hoterare au primit avize favorabile din
partea comisiilor de specialitate.

Secretarul general roag[ domnii consilieri care au un interes patrimonial in ceea ce prive$te
adoptarea vreunui proiect de hoarare aflat pe ordinea de zi, se declare acest lucru Si sa nu participe
la votarea respectivului proiect.

Se trece la pct. I de pe ordinea de zi. Este inscrisd aprobarea procesului verbal al qedinlei
din data de 25.01.2021. Secretarul general di citire acestuia Nu sunt obiecfiuni. Se supune la vot.
Se voteaze in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotarare privind alegerea
preqedintelLri de ;edin1tr. lnifiator dl primar al comunei. Se propune dl Botenu Ionul Nicolai. Nu
sunt discutii. Se supune la vot. Se voteazd in unanimitate ,,pentru',.

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hottrrare privind aprobarea
documentafiei tehnico economice pentru lucrarea de investilii ,.Covor bituminos ;i aiigurarea
scurgerii ape lo r pluviale pe DC 84 Km 3+000 - Km 3+470, comuna Tile$i, sar Tile$ijud. lrge$,,.
lniliator dl primar al comunei. Se dd cuvantul dlui primar care cite$te proiectul de hoUiaie,
referatul de aprobare Si raportul de specialitate. Dl primar spune ce de-alungul DC g4 sunt foarte
multe gropi, iar Sanfurile nu fac fale debitelor de apd, multe tubud de scurgere sunt colmatate. Se
supune la vot. Se voteaze in unanimitate ,'pentru,,.

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrere privind aprobarea
programului provizoriu de invesrifii al comunei Tile$ti pe anul 2021. Inifiator dl piimar al comunei.
Se dA cuvantul dlui primar care citegte proiectul de hotirare, referatul de aprobare li raportul de
specialitate li anexa la proiecr. Dl primar de deralii referitoarc la toate invistiliile din inex[. Se
supune la vot. Se voteazd in unanimitate ,,pentru',.

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hofirare privind insugirea
Raportului de evaluare privind determinarea valoriijuste a terenuluiextravilan - drum in suprifap
de 998 mp situat in comuna Titelti, sat Valea Stanii, Drum peri,judelul Argeq. . Iniliator dl primir
al comunei. Se dU luvantul dlui primar care citette proiectul de hotdrdre, ieferatul de aproLare gi
raportul de specialitate gi anexa la proiect. Dl primar spune ce valoarea trecutA in Rtportul d;
evaluare este valoarea de inventar.

Se declartr inchise $edinfa.

Pre$edinte de ledinF,
Boteanu Ionut Nicolae

4El;,,.
Secretar Geneml,

Poltaliu Adriana
/,/


