
PROCES-VERBAL
al Eedinlei ordinare a Consiliului Local Jileqti din data de 18.08.2021

inconformitatecuprevederileart. 133 alinZlit.a,art. l34alin.l lit.a, alin.2,alin.3
lit' a) 9i art. 196 alin. ( I ) lit. b) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, prin dispozilia
primarului comunei Jilegti nr.24012021 a fost convoacatl qedinfa ordinard a Consiliului Local al
comunei Jilegti, pe data de 1 8.08.2021, ora 16.

Prin convocatorul nr.634112021 au fost invitali consilierii locali, pentru a participa la
;edinia Consiliului Local iar invitalia a fost transmisd electronic tuturor consilierilor.

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

Din totalul de l5 de consilieri localialegiin funclie, sunt prezenli 15.
Sunt indeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 5712019 privind Codul administrativ,

qedinla este statutard, se pot adopta hotardri in condiliile legii.
Dl pregedinte de qedin!6, dl Brutarea Liviu roagd colegii care au un interes patrimonial in

ceea ce privegte adoptarea vreunui proiect de hotirAre aflat pe ordinea de zi, sd declare acest lucru
;i s5 nu participe la votarea respectivului proiect.

Dl preqedinte de gedin\d prezintd proiectul ordinii de zi. Acesta cuprinde 6 puncte:
aprobarea procesului-verbal al gedinlei ordinare din data de 27.07.2021,4 proiecte de hot6r6re gi
punctul Diverse. Se supune la vot. Se voteaz[ in unanimitate ,,pentru,,.

Se ia in disculie aprobarea procesului verbal al gedinlei din data de27.07.2021. Nu sunr
obiecliuni. Se supune la vot. Se voteazl in unanimitate',pentru,,.

Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investi{ii'Tmplasare indicatoare rutiere Ei
marcaie cu rol de limitare a vitezei la trecerile de pietoni, to instituliile Ecolare ;i in alte puncte
din comuna lileEti, jude(ul Arges". Se dd cuv6ntul dlui primar, in calitate de iniliator, care citeqte
proiectul de hotardre, referatul de aprobare gi raportul de specialitate.

Dl Brut6rea spune c[ in punctul "Rodica" trecerea de pietoni trebuie s[ fie mai lung6 pentru
a nu se mai parca in acea zon5.

Dl primar spune cd trebuiesc montate indicatoare rutiere in mai multe puncte pentru a putea
fi date amenzi.

Se supune la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru,,.
Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hot6r6re privind aprobarea

Notei conceptuale;i a Temei de proiectare pentru obiectivul de investi{ii "Amenajare scard
interioard la $coala clqsele I-IV din satul lileEti, comuno TileEti, judelul ArgeE',. Se d6 cuvdntul
dlui primar, in calitate de inifiator, care citeqte proiectul de hotlrdre, referatul de aprobare gi
raportul de specialitate. Dl primar spune cd este o lucrare urgentd av6nd in vedere ?nceperea anului
gcolar. Se face menliunea ci gcoala se numegte $coala cu clasele I-lV din satul JileEti. Se va
corecta gregeala material[. Se supune la vot. Se voteazi in unanimitate "pentru,,.



Se ia in disculie proiectul de hotdrdre inscris la pct. 4 de pe ordinea de zi. Este inscris
proiectul de hotdrdre privind aprobarea Notei conceptuale qi a Temei de proiectare pentru
obiectivul de investilii "Rampo pentru persoane cu dizobilitati la $coala clasele I-IV, din satul
Vqlea Sfinii,.comuna lileEti, judelul ArgeE". Iniliator este dl primar. Nu sunt disculii. Se supune
la vot. Se voteaz6 in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
Regulamentului privind normele de gospoddrire comunali, pe teritoriul comunei Jilegti, judelul
Argeq. Se di cuv6ntul dlui primar in calitate de iniliator. Dl primar explic[ necesitatea adoptarea
acestei hotir6ri. Dl primar citeEte unele sanc{uini previzute in regulament. Dl viceprimar spune cd
in urma aprobdrii regulamentului se va face informarea popula{iei. Se supune la vot. Se voteazd in
unanimitate "pentru".

Se trece la punctul l0 de pe ordinea de zi - Diverse. Se inscriu : dl Primar
Se di cuvdntul dlui primar care aduce in disculie problema din centrul localit[1ii apdrutd in

interseclie. Este vorba de o lungime de l0- I I m liniari, reparalie la podelul situat in interseclia din
centrul localitalii. Trebuiesc efectuate lucrdri de sdpare, pusd pioatrd, ciment qi alte proceduri,
ultima fiind turnarea asfaltului. Devizul estimativ este in jur de 13685 lei cu tva. Este o lucrare
urgentS. Toli consilierii sunt de acord cu aceasta.

Dl PlSia;u are o rugaminte din partea unor cet[leni gi pune problemas trotoarului pdnd la
Casa de Culturl. Dl viceprimar spune cd problema este rezolvatd.

Dl primar spune cd pe zona Bajeqti s-au efectuat lucr6ri de curalate vegetalie pentru a avea
vizibilitate camerele de supraveghere.

Dl primar spune c[ este o problema cu taxa de gunoi. Abia se reu$eqte dncasarea taxei de
gunoi. Nu avem voie sd suslinem plata taxei de gunoi din bugetul local. Rudarii din satul Valea

.&inti refuza sd pldteascd taxa de gunoi.
I'I\d'\^d\Fl.ur Dl primar spune cI avem cea mai micd taxd de gunoi Ei ar trebui mdrita de anul urmdtor.

Secretar General.
P!$alu Ad!q!e_

Pregedi e de sedint6.
Brut6rer


