
 

 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Țițești din data de 30.05.2022 

  

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. 123/21.04.2022 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului 

Local al comunei Țițești, pe data de 30.05.2022 , ora 16:00.  

  Prin convocatorul nr. 4808/23.05.2022 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. 

D-na  președinte de ședință   Deaconu Vergilia , 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.  

D-na președinte de ședință, dl.Deaconu Vergilia  prezintă proiectul ordinii de zi. Acesta 

cuprinde 10 puncte,respectiv:  

  1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare  din data de 28.04.2022 

 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în data de 

03.05.2022  

             3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli 

pe anul 2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe  

anul 2021 

5. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 

6. Proiect de hotarare privind incheierea unui contract de colaborare part time cu un cabinet 

specializat de medicina , in vederea asigurarii asistentei medicale scolare la nivelul unitatilor de 

invatamant de pe raza comunei Titesti 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii ansamblului ,, Brauletul din Titesti” la 

Festivalul International de folclor, ce va avea loc in orasul Kanakkale-Turcia, in perioada 26-31 

august 2022 si alocarea sumelor necesare deplasarii 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren in suprafata de 

55,2865 ha ,ce apartine domeniului public al Primariei Comunei Titesti,  situat in Comuna Titesti, 

Sat Valea Stanii, T2, P9, avand numar cadastral 80155, jud. Arges, in vederea construirii unui parc 

fotovoltaic care va produce energie electrica din surse regenerabile si a unui punct de lansare a 

rachetelor antigrindina, in scopul combaterii caderilor de grindina 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii retelei de iluminat public si incadrarea 

strazilor in clasele de drum si elaborararea documentatiei necesare delegarii de gestiune a 

serviciului de iluminat public al Comunei Titesti 



        10.  Diverse, intrebari interpelari:  

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

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

28.04.2022 Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

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

03.05.2022 . Nu sunt discuții. 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 

rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 

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

           Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi – privind aprobarea contului anual de 

executie a bugetului local pe  anul 2021 

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

Se trece la pct. 5 pe ordinea de zi , privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2023 

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

      Se trece la pct. 6 pe ordinea de zi , respectiv incheierea unui contract de colaborare part time 

cu un cabinet specializat de medicina , in vederea asigurarii asistentei medicale scolare la nivelul 

unitatilor de invatamant de pe raza comunei Titesti. 

 Dl. Primar ia cuvantul. Este prezentata adresa cu nr. 1012/19.05.2022, prin care se solicita 

supunerea atentiei Consiliului Local Titesti spre analiza si aprobare, necesitatea incheierii unui 

contract de colaborare part time cu un cabinet specializat de medicina in vederea efectuarii 

periodice a triajului elevilor, pe fondul unei epidemii de paraziti capilari 

  Totodata sunt luate in considerare si Prevederile Ordinului 5298/1668/2011, privind aprobarea 

Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de 

invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate , privind acordarea asistentei medicale 

gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos . 

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

Se trece la pct. 7 pe ordinea de zi , respectiv  aprobarea participarii ansamblului ,, Brauletul 

din Titesti” la Festivalul International de folclor, ce va avea loc in orasul Kanakkale-Turcia, in 

perioada 26-31 august 2022 si alocarea sumelor necesare deplasarii 

         Este prezentata Consiliului Local invitatia primita de Ansamblul ,,Briuletul din Titesti’’, de 

a participa la Festivalul International de Folclor ce va avea in orasul Canakkale-Turcia, in perioada 

26-31 august 2022 

         Este prezentata si Expunerea de motive a primarului comunei Titesti, precum si Raportul de 

specialitate al d-nei Rizea Alina Maria bibliotecar-responsabil pe probleme culturale 

          Se supune la vot. Se votează  astfel: 

                 Voturi ,,pentru”- 12 voturi 

                 Voturi ,,contra „ – 0  

                 Abtineri =3 , respectiv, d-na consilier si presedinte de sedinta -Deaconu Vergilia, d-na 

consilier Ungheanu Mateescu Ionela si dl. consilier Grigorescu Laurentiu . 

Se trece la pct. 8 pe ordinea de zi , respectiv aprobarea dezmembrarii imobilului-teren in 

suprafata de 55,2865 ha ,ce apartine domeniului public al Primariei Comunei Titesti,  situat in 

Comuna Titesti, Sat Valea Stanii, T2, P9, avand numar cadastral 80155, jud. Arges, in vederea 

construirii unui parc fotovoltaic care va produce energie electrica din surse regenerabile si a unui 

punct de lansare a rachetelor antigrindina, in scopul combaterii caderilor de grindina 



    Dl.Primar preia cuvantul.   Este mentionat faptul ca in prezent , terenul in suprafata de 55,2865 

ha, avand categoria de folosinta – pajisti ,apartine domeniului public al Primariei Comunei Titesti, 

judetul Arges  si a facut obiectul unei licitatii publice al carei castigator a fost dl. Miroiu Ion 

Marius, cetatean al comunei. 

     Prin adresa cu nr. 4555/13.05.2022, acesta si-a manifestat dorinta de a renunta la incheierea 

contractului de concesiune, astfel ca in acest moment, terenul descris mai sus are aceeasi situatie 

juridica existenta anterior organizarii procedurii de licitatie. 

      Avand in vedere ca investitiile in productia de energie regenerabila ( ,,verde”) au devenit o 

prioritate nationala in ultimii ani, mai ales dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, dar si 

a faptului ca energia solara este inepuizabila si non-poluanta, dl Primar considera necesar si 

oportun ca urmare a dezmembrarii terenului descris mai sus, pe una dintre suprafetele rezultate ca 

urmare a dezmembrarii, sa fie instalat un parc fotovoltaic care va produce energie electrica din 

surse regenerabile. 

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

 Se trece la pct. 9 pe ordinea de zi , respectiv aprobarea inventarierii retelei de iluminat 

public si incadrarea strazilor in clasele de drum si elaborararea documentatiei necesare delegarii 

de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Titesti   

     Dl. Primar preia cuvantul si mentioneaza sa  serviciul de iluminat public face parte din sfera 

serviciilor comunitare de utilitati publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate 

publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-

teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice 

locale, în scopul asigurarii iluminatului public. 

      Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționarii serviciului de 

iluminat public la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și înființarea, dezvoltarea, 

modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competența 

exclusiva a autorităților administrației publice locale. 

       Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat 

public pe criterii de competitivitate și eficienta economica  

și manageriala, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a 

serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în 

administrare, în cazul gestiunii directe. 

     Avand in vedere ca pe raza comunei Titesti, judetul Arges, se impune infiintarea serviciului  de 

iluminat public, urmarindu-se prin aceasta orientarea serviciului de iluminat public catre cetatenii 

comunei Titesti,  precum si respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de 

Comitetul National  Roman de Iluminat , denumit in continuare C.N.R.I. 

      Pentru aceste considerente, se considera necesara aprobarea de catre Consiliul Local Titesti a  

inventarierii retelei de iluminat public si incadrarea strazilor in clasele de drum precum si a 

elaborarii documentatiei necesare delegarii de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei 

Titesti 

  Totodata organizarea și functionarea serviciului de iluminat public se face prin stabilirea 

modalitatii de  gestiune a serviciului de iluminat public 

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

             Se trece la pct. 10 pe ordinea de zi.Nu sunt intrebari si interpelari  

Nemaifiind subiecte de discutat, se declară închisă ședința. 

 

          Președinte de ședință,                                                            Secretar General, 

Deaconu Vergilia                                                               Greab Elena Cristina 


