
 

PROCES-VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Țițești din data de 25.11.2021 
  

 

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. 353/2021 a fost convocată şedinţa ordinară a 

Consiliului Local al comunei Țițești, pe data de 25.11.2021, ora 16.  

  Prin convocatorul nr. 9173/2021 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. Dna Deaconu pentru punctul 9. 

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

cuprinde 11 puncte: aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 21.10.2021 

aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocata de indata in data de 04.11.2021, 

8 proiecte 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 

21.10.2021. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

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

04.11.2021. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 

implementării proiectului și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții 

“Eficientizare energetică Școala Gimnazială I.C. Lăzărescu Țițești din comuna Țițești, județul 

Argeș”. Se dă cuvântul dlui primar în calitate de inițiator. Acesta citește proiectul de hotărâre, 

referatul de aprobare și anexele la proiectul de hotărâre. Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se 

votează în unanimitate ”pentru”. 

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 

actualizării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Amplasare indicatoare 

rutiere și marcaje cu rol de limitare a vitezei la trecerile de pietoni, la instituțiile școlare și în alte 

puncte din comuna Țițești, județul Argeș”. Nu sunt discuții. Dl primar citește proiectul de 

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

Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Se da cuvantul dlui primar, care în 

calitate de inițiator citește proiectul de hotărâre și anexele. Dl primar spune că bugetul se 

rectifică cu sumele încasate din impozite și taxe. Se supune la vot. Se votează în unanimitate 

”pentru”. 

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind procedura de emitere a acordului și autorizației de funcționare a 

operatorilor economici care desfașoara activitati comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, 

producţie și altele pe teritoriul administrativ al comunei Țițești, județ Argeș. Se dă cuvântul dlui 

primar, care in calitate de initiator, citește proiectul de hotărâre. Nu sunt discuții. Se supune la 

vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 



Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind 

modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Țițești.Se dă cuvântul dlui primar, care în calitate de inițiator, citește proiectul de hotărâre și 

referatul de aprobare. Nu sunt discutii. Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind 

reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Țițești, județul Argeș. Se dă 

cuvântul dlui primar, care în calitate de inițiator, citește proiectul de hotărâre și referatul de 

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

Se trece la pct. 9 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea 

salariilor de bază lunare pentru funcțiile publice și contractuale din  aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Țițești și pentru personalul din serviciile publice de interes local aflate în 

subordinea Consiliului Local Țițești. Se dă cuvântul dlui primar, care în calitate de inițiator, 

citește proiectul de hotărâre și referatul de aprobare.  

Dl consilier Chirețu întreabă ce părere au salariații. Dl primar spune că salariații le-ar 

mulțumi dacă s-ar vota acest proiect de hotărâre. 

Dl Boteanu spune că dumnealui nu a fost de acord cu înființarea compartimentului Poliție 

locală și nu este de acord nici pentru stabilirea salariilor pentru polițiștii locali. Se supune la vot. 

Se votează în unanimitate ”pentru”, cu excepția dnei Deaconu . 

Se trece la pct. 10 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea 

impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale 

bugetului local pentru anul 2022. 

Se dă cuvântul dlui primar, care în calitate de inițiator, citește proiectul de hotărâre. 

Ser fac discuții referitoare la impozitarea clădirilor care trebuie să se facă la majoritatea 

clădirilor de pe raza localității la clădiri cu instalații.consilierii spun că prin impozitarea conform 

codului fiscal se descurajează branșarea la utilități (gaze, canal), oamenii vor spune că dacă le 

crește impozitul pe clădire, mai bine nu se branșează. 

Dl Bălan spune că nu se poate branșa la rețeaua de canalizare pentru că rețeaua este în 

pantă și trebuie să monteze pompă. 

Consilierii nu sunt de acord cu scutirea pentru creanțele de până la 40 de lei. Se va 

elimina articolul din textul proiectului de hotărâre. Se stabilește o singură taxă pentru închirierea 

teren de sport sintetic – 60 lei/oră. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. 

 Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi - Diverse. Se înscriu : dl Primar 

Dl primar supune atenției o machetă privind denumirile străzilor din localitățile unității 

administrativ-teritoriale. 

Nemaifiind subiecte de discutat, se declară închisă ședința. 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                        Secretar General, 

Buzatu Aurelian                                                                 Poștaliu Adriana 


