
PROCES-VERBAL
al Eedinlei ordinare a Consiliului Local Ji{egti din data de 16.06.2021

in conformitate cu prevederile art. 133 alin 2lit.a,art. 134 atin. I tit. a, alin. 2,alin.3
lit. a) 9i art. 196 alin. (l) lit. b) din o.U.G. nr. 5712019 privind codul administrativ, prin dispozilia
primarului comunei Jile;ti nr. 195/:1021a fost convoacata gedinla ordinard a Consiliului Local al
comunei Tire$ti, pe data de t 6.06.2021 , ora 16.

Prin convocatorul nr. 402812021 au fost invitali consilierii locali, pentru a participa la
qedinla Consiliului Local iar invitalia a fost transmisi electronic tuturor consilierilor.

Publicitatea qedinlei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi prin afiqare la avizierul
instituliei si pe pagina web a institutiei, conform procesului verbal de afiqare.

Din totalul de l5 de consilieri locali aleqi in func(ie, sunt prezenJi 15.
Sunt indeplinite prevederile art. 137 din O.U.G.5712019 privind Codul adminisrrativ,

$edinla este statutara, se pot adopta rot[rari in condiliile legii.
Dl preqedinte de qedinjS, dl Bdlan Constantin prezinti proiectul ordinii de zi. Acesta

cuprinde 8 puncte: aprobarea procesului-verbal al gedinlei extraordinare din data de 25.05.2021 qi
6 proiecte de hotdrdre gi punctul Diverse. Se supune la vot. Se voteazl in unanimitate ,,pentru,,.

Dl pregedinte de gedinti roagd colegii care au un interes patrimonial in ceea ce priveqte
adoptarea vreunui proiect de hotirAre aflat pe ordinea de zi, sI declare acest lucru gi si nu participe
la votarea respectivului proiect.

Se trece Ia pct. I de pe ordinea de zi. Este inscrisd aprobarea procesului verbal al gedinlei
din data de 25.05 .2021 . Nu sunt discu[ii. Se supune la vot. Se voteaz 6 in unanimitate ,,pentru,,.

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hot[rdre privindrectificarea
bugetului local pe anul 2021. Se dii cuvantul dlui primar, in calitate de inifiator, acesta citegte
raportul de specialitate intocmit de (;etre compartimentul contabilitate.

Se dd cuvAntul doamnei Dinescu - inspector in cadrul Comaprtimentului Contabilitate care
explic[ motivele rectificdrii bugetulr:i local gi face o scurta prezentare a sumelor.

Nu sunt disculii. Se supune la vot. Se voteazi in unanimitate "pentru,,.
Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de ho6rdre privind aprobarea

cfectuirii unui schimb de terenuri intre UAT Comuna Jilesti, pe de o parte, gi dl Vigan Gheorghe
qi dl Vigan Iulian, pe de altd parte. Se d[ cuvAntul dlui primar in calitatede iniliator. Acesta cite$te
proiectul de hotirdre, referatul de aprrobare;i rapoltul de specialitate. Nu sunt discu{ii. Se supune
la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrAre privind modificarea
organigramei qi statului de funcJii al aparatului de specialitate al prirnarului comunei Jileqti. Se dd
cuv6ntul dlui primar in calitate de iniliator. 1\cesta oiteste referatul de aprobare gi raportul de
specialitate.

Se supune la vot. Se voteazd: "pentru" - Du{ulescu, Stanciu, Buzatu, Deaconu, Ungheanu-
Mateescu, Rizea, Picularu. Brutarea, Ti{a, Pliiagu,Teodorescu; "ma ab}in,,- dl B[lan, Boteanu,
Chiretu, Grigorescu; "Tmpotrivi" - 0.

Se trece la pct. 5 de pe ordirrea de zi. Este inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
Notei conceptuale ;i a Temei de proiectare pentru obiectivul de investilii "sistem centralizat de
canalizare Etapa IIl, in comuna Jileqti, judelul Argeg". Se dd cuvantul dlui primar in calitare de
iniliator. Acesta citegte proiectul de hotirdre, referatul de aprobare qi raportul de specialitate. Dl



primar spune cI astfel , toate strlzilc'vor fi racordate la canalizarc. Se supune la vot. Se voteazd in
unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investilii ',Extindere relea 

'canalizare 
Rusu,

comuna_f,i[e!ti, jude]ul Argeg"._ Se dd cuv6ntul dlui primar in calitate de iniliator. Acesta citeqte
proiectul de hotdrdre, referatul de.q:robare gi raportui de specialitate. Nu suni disculii. Se supune
la vot. Se voteazf, in unanimitate ,,pentru,,.

Se trece la punctul 7 de pe onJinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrare privind aprobarea
Notei conceptuale a Temei de proiectare pentru obiectivul de investilii ,,Eficientizare energetic[
$coala cenerali I.c. Lrzdrescu Jir;egti gi sala de sport cu vestiare din 

"oo,rnu Jilegti, judelur
Arge$"..Se di cuvdntul dlui primar in calitate de iniliator. Acesta cite$te proiectul 

'de 
hotarare,

referatul d_e aprobare. Dl primar spune ci se vor accesa fonduri europene, contribulia co-un"i
Jilegti va fi posibil de maxim 15. % - studii seismic, energetic.dacE nu ne incadrdm, se vorpierde
doar sumele alocate pentru studii.

Se supune la vot. Se voteazd in unanimitate ,,pentru,'.

Se trece la punctul 8 de pe or:dinea de zi - Diverse. Se inscriu : dl primar
Dl primar mulfume$te consi]ierilor locali care au fost prezen]i la ceremonia organizatl de

Ziua Eroilor.
Dl primar supune atenliei cererea dlui Unizdu Iancu care solicitl autorizalie de contruclie

pentru casa pe care a construit-o 6ntr-o zone inundabilS a locatit6fii. Dl primar explicd faptul cI
petentul a racut nenumarate pet4ii pentru aceasH probleme. Dl unizdu Iancu a fosi la cEZ si igi
bage curent electric la casd. cEZ r;pune c[ nu aie relea electrica in zona in 

"u." 
p"to*trl u

construit casa. Astlel, el solicitd un :liutor pentru extinderea refelei electrice.
Dl primar spune ci se va criJa un precedent in cazul in care primaria va plati extindsrea

refelei electrice. consilierii nu sunt de acord ca aceaste extindere sd fie pldtita la piimarie.
Dl primar supune atentiei corerea formulate de cdtre Parohia bucqenegii care soliciti o

suprafali de teren pentru construirea unei noi Biserici.
Dl Boteanu intreabd dacd in JBucqenegti existd bisericr, de ce s-ar construi arta?

- Dl primar spune cd cea existent[ este monument istoric. Noua Biseric[ va fi construitd din
fonduri externe.

Dl Tila spune ci dacd se va da teren la Bisericd, preotul sd nu vinl si cear[ fonduri pentru
constructia noii Biserici.

Dl Boteanu intreabd ca dacd noi ddm terenul cu titlu gratuit, locul de veci va fi tot gratuit?
Nemaifiind subiecte de discutat, se declard inchisa qedinla.

Pregedinte de qedin[d,
Bdlan Constantin Viorel

Secretar General,
Poqtaliu Adriana


