
PROCES-VERBAL
al gedinfei ordinare a Consiliului Local Titesti din data de 28.04.2021

in conlormitate cu prevederile art. 133 alin 2lit.a,art. l34alin. I lit. a, alin. 2,alin.3
lit. a) si art. I 96 alin. ( I ) lit. b) din o.U.G. nr. 571201 9 privind codul administrativ, prin dispozilia
primarului comunei fileqti nr. 135/2021 a fbst convoacatd gedinla ordinard a Consiliului Local al
comunei Jilegti, pe data de 28.04.2021, ora 16.

Prin convocatorul nr. 3296/2021 au fost invitali consilierii locali, pentru a participa la
gedinla consiliului Local iar invitaJia 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 afiqare.

Din totalul de I 5 de consilieri locali aleqi in funclie, sunt prezen(i 15.
Sunt indeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

gedin{a este statutard, se pot adopta hoterari in condiliile legii.
DI preqedinte de qedintd, dl Boteanu Ionuj Nicolae prezintd proiectul ordinii de zi. Acesta

cuprinde l0 puncte: aprobarea procesului-verbal al qedinlei extraordinare din data de 14.04.2021
gi 8 proiecte de hotirdre gi punctul Diverse. Se supune la vot. Se voteaze',ma ablin', - dl Bdlan,
"pentru" - to{i ceilalJi consilieri locali.

Dl preqedinte de gedint[ roagi colegii care au un interes patrimonial in ceea ce privegte
adoptarea vreunui proiect de hotdrdre aflat pe ordinea de zi, sd declare acest lucru ;i si nu participe
la l otarea rcspectivului proiect.

Se trece la pct. I de pe ordinea de zi. Este inscrisd aprobarea procesului verbal al gedin{ei
din data de 14.04.2021 . Nu sunt obiecliuni. Se supune la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru".
Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotlr6re privind indexarea
impozitelor gi taxelor locale pe and 2022. Ini{iator dl primar al comunei. Se dd cuvantul dlui
primar care citeqte proiectul de hotirire. referatul de aprobare;i raportul de specialitate. Dl primar
spune c, in conformitate cu codul fiscal s-a propusindexarea impozitelor. Se supune la vot. Se
voteaza "ma ablin" - dl Bdlan, "pentru" , Boteanu, Brutarea, Buzatu , Chirelu, Deaoonu,
Ungheanu, Du{ulescu, Crigorescu, Pdcuraru, Pliiaqu, Rizea, Stanciu, Teodorescu, Ti}a.

Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
Planului de actiuni privind serviciile sociale administrate $i finanlate din bugetul comunei li{egti
pe anul 2021. Iniliator dl primar al comunei. Se dd cuvdntul dlui primar care citegte proiectul de
hotirAre, releratul de aprobare gi raportul de specialitate. Dl primar spune cd s-a luat avizul necesar
de Ia Consiliul Judelean Argeg. Se supune la vot. Se voteaze "ma ablin,' - dl Bdlan, ,'pentru,'-
Boteanu, Brutarea, Buzatu , Chiretu, Deaconu, Ungheanu, Dufulescu, Grigorescu, picuraru.
Plliaqu, Rizea, Stanciu, Teodorescu, Tifa, "impotriv[" - 0

Se trece la pct. 4 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrAre privind neasumarea
responsabilitilii organizlrii gi deruldrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru
pentru achizilia produselor aferente Programului pentru gcoli al Romdniei $i a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative.
Iniliator dl primar al comunei, cSruia i se dI cuvdntul in acest sens. Cite$te proiectul de hotirdre.
Se supune la vot nefiid discu{ii. Se voteazd: "ma abtin" - dl Bilan, ',pentru,, - Boteanu, Brurarea,
Buzatu, Chire{u, Deaconu, Ungheanu, Du}ulescu, Grigorescu, Picuraru, plliagu, Rizea, Stanciu,
Teodorescu, Tila, "impotrivl" - 0.



Se trece la pct. 5 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
protocolului de colaborare intre Unitatea Admnistrativ Teritoriald a comunei lilegti gi Asociafia
Centrul Regional pentru Integrare, dezvoltare gi reinser{ie socialS a persoanelor cu Cazier qi a celor
cu Handicap. lniliator dl primar al comunei, cdruia i se dd cuvAntul gi citeqte proiectul de hotdrdre,
referatul de aprobare gi raportul de specialitate. Se explicl necesitatea incheierii protocolului. Se
supune la vot. Se voteaze : "ma abjin" - dl Bllan, "pentru" - Boteanu, Brutarea, Buzatu , Chirelu,
Deaconu, Ungheanu, Dululescu, Grigorescu, P[curaru, PlEiagu, Rizea, Stanciu, Teodorescu, Tita,
"impotrivS" - 0.

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de ho6rare privind aprobarea
numdrului qi cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitdlile de invAlamant
preuniversitar de stat din comuna Tile$ti. Inifiator dl primar al comunei cdruia i se d[ cuvAntul qi
citeqte proiectul de hotirire. Se fac disculii referitoare la cuantumurile burselor. Se supune la vot.
Se voteazi in unanimitate "pentru".

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrdre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-econom ici la obiectivul de investilii "Asfaltare Drum Local din punctul
$telinoiu p[ntr la Drumul Local Valea Chi]ii, lungimea 300 m, comuna fi]eqti, judetul Argeg,'.
Este iniliat de cltre dl primar clruia i se dd cuv6ntul. Dl primar citegte proiectul de hotSrdre. Se
fac disculii. Dl Chirelu spune cd in momentul in care se va incepe lucrarea sd se !ind cont de faptul
clin punctul"Uli!a Bisericii" - Bucgeneqti, este un loc in care trebuie reparat drumul. De asemenea
sunt mai multe puncte unde trebuiesc fhcute repararii. Se supune la vot. Se voteazd in unanimitate
"pentru".

Se trece la pct. 8 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotdrAre privind transmiterea
in folosin!6 gratuitl prin contract de comodat cdtre SC Distribu]ie Energie Oltenia SA a retelei
electrice de interes public de joasi tensiune din comuna Tite$ti, sat fifegti, zona Goleqti, judelul
Argeg. Ini{iator dl primar al comunei c[ruia i se di cuvdntul gi citeqte proiectul de hotdrdre,
referatul de aprobare Ei raportul de specialitate. Se va preda releaua de joasd tensiune perltru ca
Distributie Oltenia si fac5 Snvestilie pentru racordarea unor gospoddrii la releaua electrica. Se
supune la vot. Se voteazd in unanimitate "pentru".

Se trece la pct.9 de pe ordinea de zi. Este inscris proiectul de hotArare privind alegerea
pregedintelui de qedinld. Se di cuvAntul dlui primar in calitate de ini{iator. Conform
Regulamentului de funclionare a Consiliului local !ilegti, pregedintele de qedinli se alege in ordine
alfabetici. S- propus dl Bnlan Constantin Viorel. Se supune la vot. Se voteazd : "ma ab1in,'- dl
Bdlan, "pentru" - Boteanu, Brutarea, Buzatu , Chire{u, Deaconu, Ungheanu, Du}ulescu,
Grigorescu, P[curaru, PlSiagu, Rizea, Stanciu, Teodorescu, Ti{a, "impotrivi" - 0.

Se trece la punctul l0 de pe ordinea de zi - Diverse. Se inscriu : dl Primar
Dl primar citeqte adresa nr.4991AG120.04.2021 a Administratiei Nalionale a Rezervelor

de Stat qi probleme speciale privind mobilizarea la locul de munc6.
Dl primar aduce la cunoqtinta Consiliului local cererile nr. 2690/01.04.2021 qi

2689101.04.2021 prin care se solicitd luarea in administrare a unor cri de acces - servitute.
Consilierii nu sunt de acord cu luarea in administrare.

Se fac discu{ii referitoare la extinderile relelei de canalizare.
Dl primar spune ce ar fi bine si achiziliondm un teren pentru a atrage fonduri europene

pentru dezvoltarea localitAlii. Problema este cA nu sunt bani pentru cumpArare.
Nemaifiind subiecte de discutat, se declari inchisd Eedinla.

Pregedinte de qedinti,
BoteanU Ionut Nicolae

Secretar General,
Poqtaliu Adriana


