
PROCES-VERBAL
al sedinlei ordinare a Consiliului Local lileqti din data de 2 9.O3.2OZ|

in conformitate cu prevederile art. 133 alin 2 lit. a, art. 134 alin. I lit. a, alin. 2 , alin. 3
lit. a) $i art. 196 alin. (l) lit. b) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrariv , prin dispozi[ia
primarului comunei Jileiti nr. 106/2021 a fost convoacatd $edinta ordinartr a consiiiului Llcal al
comunei Tife$ti, pe data de 29.03.2021, ora 16.

Prin convocatorul nt.2337/2021 au fost invitafi consilierii locali, pentru a participa la
Sedinla Consiliului Local iar invitalii a fost transmis?i electronic tuturor consllierilor.

Publicitatea $edinlei s-a redizat prin publicarea ordinii de zi prin afiFre la avizierul
instituliei si pe pagina web a institutiei, conform procesului verbal de afi9are.

Din totalul de 15 de consilieri locali ale$i in func{ie, sunt prezenii 15.
Sunt indeplinite prevederile arr. 137 din O.U.c, 57l2\t9 privind Codul administrativ,

ledinfa este statutari, se pot adopta lroterariin condiliile legii.
Dl preqedinte de ;edinle, dl l]oteanu Ionul Nicolae prezinte proiectul ordinii de zi. Acesta

cuprinde 7 puncte: aprobarea procesrlui-verbal al gedinfei extraordinarc din data de 22.02.2021 ,i
5 proiecte de hotdrare $i punctul Diverse. Dl primar solicitd retragerea proiectului de hotir.Aie
privind aprobarea bugetului de venituri fi cheltuieli pe anul 2021 aflat la punctul 6 pe ordinea de
zi.Totodate solicite suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotiriri 9i anumi:l.proiect de
hotArare privind aprobarea Notei conceptuale gi a Temei de proiectare pentru obiictivul de
investilii "Sporire capacitate portalta $i pietruire drum comunal DCg4, iona cimitir Culte in
comuna Tile$ti, judeiul Argeq" 9i 2. l)roiect de hotirare privind modificarea HCL nr. 6/25.01.2021
privind nominalizarea de cdtre consiriul local ar comunei rite$ti a doi consilieri locali care vor
avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performanfelor individuale ale
secretarului general al comunei TilelIi.

Doamna Deaconu Virgilia spune cd se va ab[ine la votarca puctului 4 de pe ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi. Se voteazi : ablinere - dl B an , ;pentru,'_ restul

consilierilor, "impotriv6" - nimeni.

. Dl presedinte de gedinli roagd colegii care au un interes patrimonial in ceea ce privelte
adoptarea vreunuiproiect de hotadr€ aflat pe ordineade zi, si declare acest l,rcru gisd nu participe
la votarea respectiwlui proiect.

. Se rece la pct. I de pe ordinea de zi. Este inscristr aprobarea procesului verbal al gedinfei
din data de 22.02.2021, Secretarul general al comunei dtr citire procesului-verbal. Nu sunt
obiecliuni. Se supune la vot. Se votelrze in unanimitate ,,pentru,,.

Se trece la pct. 2 de pe ordincia de zi. Este inscris proiectul de hoterere privind execu(ia de
lucrAri de cadastru funciar gi ridicerre topo pentru imobilele din domeniul public $i privat ai
comunei Tile$ti. Iniliator dlprimar alcomunei. Se dI cuventul dlui primar care citeqte proiectulde
hotdrare, referatul de aprobare $i raportul de specialitate. Nu sunt discufii. Se supune la vot. Se
voteazd in unanimitate "pentru".

Se trece la pct. 3 de pe ordin:a de zi. Este inscris proiectul de hoterare privind aprobarea
Notei conceptuale gi a Temei de proiectarc pentru obiectivul de investilii .,Apirare de mal din
gabioane in.amonte gi aval de podul frstului CAp, DC 83, comuna Tile$i,judef;l Argei,,. Ini{iator
dl primar al comunei. Se de cuvantul dlui primar care citegte proiectul ie hot6r6re, referatul de
aprobare fi raportul de specialitate Nu sunt disculii. Se supune la vot. Se voteazd in unanimilare
"penru".



. . 
Se trecela pct. 4 de pe ordin;a de zi. Este inscris proiectul de hoarare privind completarea

Anexei nr. 2 la Hotirarea nr.3/21.01.2O20 privind stabiiirea salariilor de bali pentru funilionarii
publici gi personaluIcontraouaI din aparatul de specialitate alprimarului comuneililegti. Iniliator
ol.pflmar al comunei. Acesta explici faptul cd pentru cele 2 funcfii nou-infiinlate trebuie stabilite
salarir. Nu sunt discnfii. Se supune la vot. Se voteaztr: ,,ablineri,, Belan, Chirelu, Grigorescu,
Teodorescu, Boteanu, Deaconu; ,,l,entru,, - Dufulescu, Stanciu, Ungheanu, Brutarea, Buzatu,
PAcuraru, Rizea, Ti[a, Pldia$u; "impotrive,'- 0

Se trece la pct. 5 de pe ordinta de zi. Este inscris proiectul de hotirare privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local al comuneiTitegiin comisia de vrinzare a sialiilorcu destinalia
de cabinete medicale, precum li in comisia de contestarie. Iniliator dl primar al comunei. Se di
cuvantul dlui pdmar care citegte proiectul de hoterare, referatul de aprobare $i rapo(ul de
specialitate. Se fac propuneri: dna l)eaconu Virgilia qi Dl ptrcuraru puiu pt comisia de v6nzare.
Supleanti:dl Brutarea LO. gi Rizea ld. Se fac propuneri pt comisia de Contestalii, dl Tia Medelin,
dl Boteanu Nicolae Ionut, supleanfi dl Grigorescu V-L;i dl Stanciu Marian Fioiin. Se supune la
vot. Se voteaze in unanimitate ,,penlru',.

Se trece la pct. 6 de pe ordinea de zi. Este inscris - suplimentat - proiectul de hoterare
privind aprobarea Notei conceptuale !i a Temei de proiectari pentru obiectivul de investifii
"Sporire capacitate portante $i pietruire drum comunal DCg4, zona timitir Culte in comuna Tile$ti,judelul Arge$". Iniliator dl primar al comunei. Se de cuvantul dluiprimar care cite;te proiectul'de
hoter6re, referatul.de aprobare gi raportul de specialitate. Nu suni disculii. Se supuni la vot. Se
voteaze in unanimitate "pentru,,,

Se trece la proiectul de hotdrare privind modificarea HCL nr. 6/25.01.2021 privind
nominalizarea de catre consiliul loJal al comunei Tife$i a doi consilieri locali care vor avea
calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performanlelor individuale ale secretarului
general al comunei Titegti. se dd crvantul dlui primar care motiveazE de ce solicitd schimbarea
dlui Bdlan din comisie : nu a fost coflsilier local in anul 2020 decAt aproximativ o luna $ijum6tate.
Se dA cuvantul dlui Belan care spure ctr propunerea membrilor Comisiei de evaluare se fhce de
cetre Consiliul Local, nu de cdtre Primar conform art. I I din Codul AdministEtiv aliniat 6.

Dl primar spune cd aceasti comisie a fost legiferatd prin Codul Admninistrativ nou.
Comisia de^evaluare trebuie sd evalueze performanlele indi.,riduale ale secretarului general.

Se fac propuneri : dl Dululeslu Gheorghe. Se voteazd in unanimitate ,,pentru,,.
Se trece la diverse. Se inscrir : dl primar, dl Brutarea, dl pltrialu.
Dl primar spune ci proiectul ',$coala face diferenla'trebuie str se desfdqoare conform

contractului de finanlare intre 2014 - 31.01.2017. Acest proiect trebuia prelungii p6n[ in luna
august 2016. S-a semnat actul adifional, iar dna director nu prea a dus la indeplin-ire sarcinile din
contracl FRDS-a solicitat dlui primar Savu s6 semneze adilionalul de prelungire in anul 2016. in
anul 2020 la 30 ianuarie proiectul a fost oprit de la finantare pe motiv ci i_au scurs cei 5 ani.
S5ptdmena trecuta FRDS a solicitat documente cu cheltuielile efectuate in perioada trecuta. Dl
primar spune cdin_perioada de pandomie nu s-a putut desfdsura proiectul. Dl primar spune ca vor
trebui puti bani in buget pentru desfZr$urarea in conrinuare aactivitdlilor prinse in oroiect.

Dl primar cile$re cererea N. )_447t24.03.2021 prin care Houione Argeq soiicird reducerea
taxei pe cl6diri datoritd pierderilor mari pe perioada pandemiei. Dl primar siune ci soricitarea nu
poate fi.acceptatd deoarece legislalria in vigoare nu ne permite. Consilierii spun ce nu este
indreFAtit5 aceasli firmtr sd primeasoe scutire pentru impo;ite pe clddiri.

Dl primar cire$te cererea nr. 1929105.03.2021 prin care Arhiepiscopia Argeqului _ parohia
Valea.Stanii spune cA drumultrece prin cimitir sa fie inchis/resriclionat deoarecJse strange multd
mizerie. Ca solufie consilierii propun inchiderea acelui drum.



Dl primar cite$te tabelul nominal cu cetelenii din sectorul lvascani prin care solicite
extinderea utilitelilor: asfaltare, ga2te, etc. Consiliul local spune ce vor urma investilii in limita
bugetului.

Dl primar cite$te cererea-adresa nr. 2592/11 ,02.2021 fomulata de citre SC Servicii
Edilitare pt Comunitate Mioveni SIII, prin care se aduce Ia cuno$tinla Cohsiliului Local o serie
de investifii ce trebuiesc efectuate k refeaua de api gi canalizare de pe raza localittrlii Tilelti care
ar necesita prevederea a 500.000 lei in bugetul local in anul 2021.

DlPleiatu intreabe dacd pe parcursul anului 2O2l ar fi posibile slparea unui foraj pentru
apd potabild.

Dl primar spune cI proprietrlrul fostului CAp ar wea str vande terenul de la fostul CAp li
acolo exista deja foraj efectuat. Ar putea fi o bun6 oportunitate pentru o buntr oportunitate pentru
cumpamrea acelui teren.

Referitor la adresa SC Se.r'icii Edilitare pt Comunitate Mioveni suntem de acord cu
trimiterea unui raspuns cu investiliile pe care putem str le suslinem din bugetul local.

Dl primar citelte cererea nr. 2425/23.03.2021 formulatl de catre Stan Marin prin care
spune ce vrea str prcdea primariei ur teren agricol care si fie folosit ca drum de exploatare.

ln acest caz primiria va trebui sa investeasc5 in utilitAli dac6 va accepta donalia.
La fel sunt $i cererile nr 2423/23,03.2021a dlui Enache Ionel Alin $i nr.24ogl23,O3.2O2l

a dlui Var$ Florin Adrian. Se respillg toate cele 3 cereri. Se vor trimite raspunsuri.
Dl primar citegte Protocolul de colaborare intre primaria comunei Tile$ti $i Admninistralia

Bazinal[.de Ape Arg€$ Vedea prin care se vor face niite lucrari in anumite puncte de pe raza
localitdfii. Se supune la vot aceastd oolaborare. Se voteaz{ 'de acord,, in unanimitate.

Se dtr cuvantul domnului Brehrea care aduce la cuno;tinfa consiliului local cI in apropierea
Veii Ctrlelului in fiecare seari au loc arderi de cauciuc care emane fum toxic gi periculor ientru
popula{ie. Solicittr ca dl gefSVSU sA ia mdsuri.

Nemaifiind subiecte de discutat, se declartr inchise $edinla.

Preqedinte de $edinle,
Boteanu [onul,Nicolae

J'tr"1
Secrptar Gene.al,
,o^t OOn*u 
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