
PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi în ședința extraordinară  convocată de îndată a Consiliului Local 

Țițești din data de 10.02.2022 

 
În conformitate cu prevederile art. 133  alin 2 lit. a , art.  134 alin. 4 şi art. 196 alin. (1)  

lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ , prin dispoziţia primarului comunei 

Țițești nr. 42/2022 a fost convocată şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al 

comunei Țițești, pe data de 10.02.2022 , ora 16.  

  Prin convocatorul nr. 1173/2022 au fost invitați consilierii locali , pentru a participa la 

ședința Consiliului Local iar invitația a fost transmisă electronic tuturor consilierilor.  

   Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi prin afişare la avizierul 

instituţiei si pe pagina web a institutiei, conform procesului verbal de afişare.  

Din totalul de 15 consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenți 15. 

Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 

ședința este statutară, se pot adopta hotărâri în condițiile legii. 

Dl Chirețu Marian Constantin - președinte de ședință prezintă proiectul ordinii de zi. 

Acesta cuprinde 3 proiecte de hotărâre. Dl primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a 

proiectului de hotărțre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al 

comunei Țițești deoarece încă nu s-au primit de la ANAF sumele necesare pentru elaborarea 

bugetului local. 

Se supune la vot scoaterea acestui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. Se votează în 

unanimitate ”pentru”. 

Se supune la vot ordinea de zi. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Secretarul general roagă domnii consilieri care au un interes patrimonial în ceea ce 

privește adoptarea vreunui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, să declare acest lucru și să 

nu participe la votarea respectivului proiect. 

Se ia in discuție proiectul de hotarare privind participarea la ,,Programul privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare 

pentru vehicule electrice în localități” cu proiectul “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice 

în Comuna Țițești, județul  Argeș” și aprobarea fazelor Nota conceptuala și Tema de proiectare 

pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Țițești, 

județul  Argeș”. 

Se dă cuvântul dlui primar în calitate de inițiator și citește proiectul de hotărâre și 

referatul de aprobare. Dl Chirețu întreabă căte stații de încărcare electrică vor fi montate. Dl 

primar explică faptul că se vor monta 5 stații de încărcare electrică . proiectul va putea genera 

venituri la bugetul local. 

Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se ia în discuție proiectul de hotărâre privind participarea la ”Programul privind creșterea 

eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”  cu proiectul: 

„Creșterea eficienței energetice la Casa de cultură Bucșenești”  și aprobarea fazelor Nota 

conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice 

la Casa de Cultura Bucșenești”. 

Se dă cuvântul dlui primar în calitate de inițiator. Acesta citește proiectul de hotărâre și 

raportul de specialitate. Nu sunt discuții. 

Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”.Nemaifiind probleme de discutat, se 

declară închisă ședința. 

 

Președinte de ședință,                                                                     Secretar General, 

Chirețu Marian Constantin                                                              Poștaliu Adriana 


