
PROCES-VERBAL
al qedinlei ordinare a Consiliului Local JileEti din data de 21.10.2021

in ccinfbrmitate cu prevederile art. 133 alin 2lit. a , art. 134 alin. I tit. a, alin. 2 , alin.3
lit. a) $i art. l96alin. (l) lit.b) dinO.U.C.nr.5712019 privind Codul administrativ, prin dispozilia
primarului comunei Tite$ti nr. 3111202l a fost convoacatd gedin{a ordinari a Consiliului Local al
comunei lileqti, pe data de 2'l . I 0.2021, ora 16.

Prin convocatorul nr. 8100/2021 au fost invitali consilierii locali, pentru a participa la
qedinla Consiliului Local iar invitalia a fost transmisi electronic tuturor consilierilor.

Publicitatea gedinlei 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 locali aleqi in funclie, sunt prezenti 15.

Sunt indeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 5712019 privind Codul administrativ,
qedinla este statutarS, se pot adopta hotdrdri in condiliile legii.

Dl preqedinte de qedinli dl Brutarea Liviu roagd colegii care au un interes patrimonial in
ceea ce prive$te adoptarea vreunui proiect de hotirdre aflat pe ordinea de zi, s[ declare acest lucru
gi si nu participe la votarea respectivului proiect.

Dl pregedinte de gedin![, dl Brutarea Liviu prezintd proiectul ordinii de zi. Acesta cuprinde
l3 puncte: aprobarea procesului-verbal al Eedintei oldinare din data de 27.09.2021 aprobarea
procesului-verbal al qedinlei extraordinare convocata de indata in data de 29.09.2021, l0 proiecte
de hotdrAre Ei punctul Diverse. Se supune la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru".

Se ia in discutie aprobarea pocesului-verbal al sedintei Consiliului Local din data de
27.09,2021. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot. Se voteazi in unanimitate "pentru".

Se ia in discutie aprobarea pocesului-verbal al sedintei Consiliului Local din data de
29.09,2021. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot. Se voteaze in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotirAre privind aprobarea
indicatorilor tehn ico-econom ici la obiectivul de investilii "Rampu pentru persoone cu di:abilirari
la $coala clasele I-IV, din satul Valea Sldnii, comuna lilesti, judeyul ArgeS". Se da cuvantul dlui
primar, care in calitate de initiator, citegte proiectul de hotirAre, referatul de aprobare;i raponul
de specialitate. Se supune la vot. Se voteazi in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investilii "Amenajare scard interioard la $coala clasele l-
IV din satul Tile$ti, comunu liSesti, judeyul Arge; " . Se da cuvantul dlui primar, care in calitate de
initiator, cite;te proiectul de hot5rAre, referatul de aprobare qi raportul de specialitate. Se supune
la vot. Se voteaza: ,,Ma abtin" : dl Balan,,,pentru": toti ceilalti consilieri, ,,impotriva": 0.

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrAre privind aprobarea
rectificdrii bugetului de venituri $i cheltuieli pe ar:.i 2021. Se da cuvantul dlui primar, care in
calitate de initiator cite$te proiectul de hotdrdre. Dl primar spune ca am primit 300 mii lei de la
guvern si a intrat si prima transa de la AFIR pentru proiectul cu fonduri europene. Dl primar citegte
referatul de aprobare. Nu sunt discutii. Se supune la vot. Se voteazi in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hot[rdre privind aprobarea
cererii de finan{are gi a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Administrafiei a proiectului privind obiectivul "Sistem centralizat de canalizare etapa III, in
comuna Tite$ti, judetul Arge$". Se da cuvantul dlui primar, care in calitate de initiator, citegte
proiectul de hotlrdre gi referatul de aprobare. Dl primar spune ca in acest proiect au fost puse toate
strazile unde nu exista canalizare. Nu sunt discutii. Se supune Ia vot. Se voteazA in unanimitate
"pentru".



Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul "Distribu{ie gi suplimentare
sursd de api Valea Ministirii, ln comuna !i!egti, judelul Argeg". Se da cuvantul dlui primar, care
in calitate de initiator, citeqte proiectul de hotdrdre;i referatul de aprobare. Nu sunt discutii. Se
supune la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul "Modernizare drum de interes
local in zona Golegti, sat li{eqti, in comuna Jileqti, judelul Argeg". Se da cuvanrul dlui primar,
care in calitate de initiator, citeqte proiectul de hotdrare qi referatul de aprobare. Nu sunt discutii.
Se supune la vot. Se voteaze in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 9 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul "Modemizare drumuri de interes
local pentru dezvoltare rurala (L ](,tal=2,4 km), in comuna Tife$ti, judelul Argeg" . Se da cuvantul dlui
primar, care in calitate de initiator, cite$te proiectul de hotdrdre gi referatul de aprobare. Nu sunt
discutii. Se supune la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru".

Se ia in discutie pct l0 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrAre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Apdrare de mal din gabioane
in amonte qi aval de podul fostului CAP, DC 83, comuna Ti1egti, judelul Arges". Se da cuvanrul
dlui primar, care in calitate de initiator, citeqte proiectul de hotirdre gi referatul de aprobare. Nu
sunt discutii. Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. I I de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hot[rdre privind alegerea
pre$edintelui de gedin!5. Este propus a fi presedinte de sedinta dl Buzatu Aurelian. Se supune la vot. Dl
Buzatu nu participa la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru". Dl Buzatu va fi presedinte de
sedinta pentru lunile noiembrie 202[, decembrie 2021 si ianuarie 2022.

Se trece la pct. l2 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotirare privind avizarea
Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a
Regulamentului serviciului qi a Documentaliei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a
gestiunii activitdtii de colectare separatd qi transport separat al degeurilor municipale in Zona
Centrald, judelul Argeg. Se da cuvantul dlui primar, care in calitate de initiator, citette proiectuI de
hotdrAre qi referatul de aprobare. Se fac discutii referitoare la documentatia trimisa de ADI Servsal,
aceasta fiind pe CD. Dl primar doreste montarea de camera de luat vederi pe masina care colectaza
gunoiul. Se supune la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru".

Se trece la punctul l3 de pe ordinea de zi - Diverse. Se inscriu : dl Primar
Dl primar cite$te cererea formulata de catre dl Munteanu prin care solicita reducerea

numarului de membrii la plata taxei de gunoi deoarece are l0 copii minori. Dl consilieri spun ca
dl Munteanu este intr-o situatie financiara fbarte grea, este om muncitoe, copiii merg toti la scoala.
Dna Ungheanu - Mateescu spune ca am putea aproba scutirea pt 6 copii. Prin urmare, consilierii
sunt de acord cu scutirea pentru 6 persoane din cele l2 cate care f'amilia (2 adulti si l0 copii).

Dl primar spune ca este posibil sa mai convoace Consiliu Local intr o sedinta extraordinara
pentru proiectul cu eficientizarea energetica la Scoala Titesti.

Nemaifiind subiecte de discutat, se declare inchisd Eedinla.

Pre$edinte de qedinld,
Brutarea Liviu

Secretar General,
Poqtaliu Adriana


