
 

 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Țițești din data de 16.12.2021 
  

 

În conformitate cu prevederile art. 133  alin 2 lit. a , art.  134 alin. 1 lit. a,  alin. 2 , alin. 3 

lit. a) şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispoziţia 

primarului comunei Țițești nr. 409/2021 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

comunei Țițești, pe data de 16.12.2021, ora 16.  

  Prin convocatorul nr. 9736/2021 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 de 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 președinte de ședință dl Buzatu Aurelian roagă colegii 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.  

Dl președinte de ședință, dl Buzatu Aurelian prezintă proiectul ordinii de zi. Acesta 

cuprinde 3 puncte: aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 25.11.2021, 1 

proiect de hotărâre și punctul Diverse. Se supune la vot. Se votează  în unanimitate ”pentru”. 

Se ia în discutie aprobarea pocesului-verbal al sedintei Consiliului Local din data de 

25.11.2021. Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 

aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Se dă cuvântul dlui primar 

care, în calitate de inițiator, citește proiectul de hotărâre și anexele la proiectul de hotărâre. Dl 

primar spune că au venit bani de la ANAF care vor fi repartizați după necesități. Dl primar spune 

că până la sfârșitul anului este posibil să mai vină niste bani și va trebui să facem o ședință 

extraordinară. 

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

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi - Diverse. Se înscriu : dl Teodorescu. 

Dl Teodorescu spune că este necesar ca drumul DC84 să fie reabilitat. Dl primar spune că 

nu a primit nimic de la Consiliul județean Argeș. Se va avea în vedere repartizarea pe anul viitor a 

sumelor necesare. 

Se prezintă raportul dlui viceprimar pe anul 2021.  

Nemaifiind subiecte de discutat, se declară închisă ședința. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                        Secretar General, 

Buzatu Aurelian                                                                 Poștaliu Adriana 


