
 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi în ședința extraordinară  convocată de îndată a Consiliului Local Țițești din data 

de 12.08.2022 

 

  

  

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. 194/10.08.2022  a fost convocată şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al comunei 

Țițești, pe data de 12.08.2022 , ora 12,00.  

  Prin convocatorul cu nr. Nr.7324/11 .08.2022au 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.Grigorescu Laurentiu  - președinte de ședință prezintă proiectul ordinii de zi. Acesta 

cuprinde 1 proiect de hotărâre. Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se ia  in discutie  proiectul  de hotarare privind participarea Comuna Titesti la Programul 

privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu proiectul 

„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC 

ÎN COMUNA TITESTI” 

Dl. primar aduce la cunstinta d-lor consilieri , faptul ca urmeaza sa se lanseze de catre 

Administratia Fondului Pentru Mediu , ,,Programul privind cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public” 

           Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o 

eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă. 

          Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea 

corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat 

cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse 

LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat 

sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi 

achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii. 

          Nu sunt discuții cu privire la acest proiect 

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

          Nemaifiind probleme de discutat, se declară închisă ședința. 

 

 

 Președinte de ședință,                                                                    Secretar General, 

  Grigorescu Laurentiu                                                                Greab Elena Cristina 


