
PROCES.VERBAL
al ledinfei extraordinare a Consiliului Local Tite$ti din data de 07 .01.2021

in conformitate cu prevederile art. 133 alin 2 lit. a , an. 134 alih. I lit. a, alin. 2 , alin. 3
lit. b $i art. 196 alin. ( I ) lit. b) din O.U.c. nr. 5712019 privind Codul administrativ , prin dispozitia
primarului comunei Tite;ti fi.2/2021 a fost convoacatA Sedinta extraordinare a Consiliului Local
al comunei Tite$ti, pe data de 07.01.2021 , ora 16.

Prin convocatoru I nr. 3 I /202 I au fost invitafi consilierii locali , pentru a partic ipa la gedinla
Consiliului Local iar invitalia a fost transmisd electronic tuturor consilierilor.

Publicitatea gedinqei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi prin afi$are la avizierul
institutiei si pe pagina web a institutiei, conform procesului verbal de afitare.

Din totalul de 15 de consilieri locali aleli in funciie, sunt prezenli 14, lipsd fiind dna
consilier Unghianu-mateescu Ionela.

Sunt indeplinite prevederile art. 137 din O.U.C. 5712019 privind Codul administrativ,
$edinla este statutar[, se pot adopta hotdrari in condiliile legii.

Dl preledinte de ledinle, dl Dululescu Cheorghe prezintl proiectul ordinii de zi. Acesra
cuprinde 3 puncte: aprobarea procesului-verbal al Fdiniei ordinare din data de \j.12.2020 li 2
proiecte de hotarare. Se supune Ia vot. Se voteaze in unanimitate ,,pentu,'.

Dl prepdinte de ;edinF precizeazd cd proiectele de hoterare au primit avize favorabile din
partea comisiilor de specialitate.

Dl preledinte de Sedinle roaga colegii care au un interes patrimonial in ceea ce privegre
adoptarea vreunui proiect de hoterAre aflat pe ordinea de zi, se declare acest lucru $i sA nu participe
la votarea respectivului proiect.

Se trece la pct. I de pe ordinea de zi. Este inscrisd aprobarea procesului verbal al qedinpi
din data de 17.12.2020. Nu sunt obiecliuni. Se supune la vot. Se voteaZ in unanimitate ',pentru,'.

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hottrrare privind aprobarea
folosirii excedentului anului 2020 in anul 2021 in vederea acoperirii golurilor temporare de casA,
secliunea funcfionare, provenite din decalaje intre veniturile ii cheltuielile anului curent. lnitiator
dl primar al comunei. Se dd cuvdntul dlui primar care citelte proiectul de hoterere, referatul de
aprobare gi raportul de specialitate intocmit de cetre Compartimentul Contabilitate. Nu sunt
disculii. Se supune la vot. Se voteaze in unanimitate "pentru,,.

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotArare privind atestarea
apartenentei unui bun imobil la domeniul public al comunei filegti. Iniliator dl primar al comunei.
Se di cuv6ntul dlui primar care cite$e proiectul de hoterare, referatul de aprobare Si raportul de
specialitate comun. Dl primar explice exact unde se afle drumul pe . Nu sunt discurii. Se supune
la vot- Se voteaze in unanimitate "pentru".

Se declartr inchisA Wdinta.

Prefedinte de SedintS,
Dululescu Cheorghe

Secretar General,
Po$taliulAdriana

A,


