
 

PROCES-VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Țițești din data de 31.01.2022 
  

 

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. 37/2022 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului 

Local al comunei Țițești, pe data de 31.01.2022, ora 16.  

  Prin convocatorul nr. 675/2022 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. 

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.  

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

cuprinde 13 puncte:  

- Depunerea jurământului de către Dl Diniași Ion, consilier validat, supleant pe lista 

Partidului Național Liberal 

- Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare  din data de  16.12.2021. 

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

22.12.2021. 

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

05.01.2022 

8 proiecte de hotărâre și punctul Diverse. Se supune la vot. Se votează  în unanimitate 

”pentru”. 

Dl primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea bugetului local pe anul 2022, deoarece nu s-au primit sumele de la AJFP . Se supeune 

la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se ia în discuție depunerea jurământului de către Dl Diniași Ion, consilier validat, 

supleant pe lista Partidului Național Liberal. Dl Diniași Ion depune jurământul cu mâna pe Biblie 

și pe Constituția României. Semnează jurământul. 

Se ia în discuție aprobarea pocesului-verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local din 

data de 16.12.2021. Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se ia în discuție aprobarea pocesului-verbal al sedinței extraordinare convocată de îndată 

în data de 22.12.2021. Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se ia în discuție aprobarea pocesului-verbal al sedinței extraordinare convocată de îndată 

în data de 05.01.2022. Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se trece la proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-

2023 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Ţiţeşti. Se dă cuvântul dlui primar în calitate de 

inițiator. Acesta citește proiectul de hotărâre și referatul de aprobare. Se supune la vot. Nu sunt 

discuții.  Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se trece la pct 6 de pe ordinea de zi – este scos din solicitarea dlui primar. 

 

 



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

Planului de acţiuni privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul comunei Țițești, 

judeţul Argeş pe anul 2022. 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 punctul 8 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022 pentru persoanele apte 

de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, la 

nivelul comunei Țițești,  judetul Argeș. Se dă cuvântul dlui primar în calitate de inițiator. Acesta 

citește proiectul de hotărâre, anexa acestuia și referatul de aprobare. 

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

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

aprobarea Regulamentului privind încasarea taxei speciale de salubrizare în comuna Țițești, 

județul Argeș. Se dă cuvântul dlui primar în calitate de inițiator. Acesta citește proiectul de 

hotărâre și referatul de aprobare. 

Se fac discuții referitoare la cuantumul amenzii. Aceasta se propune a fi între 70 și 279 

lei. 

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

Se ia în discuție pct 10 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind 
aprobarea programului și calendarului principalelor activitati culturale pe anul 2022 al Bibliotecii 

Comunale Ţiţeşti și al Casei de Cultura Ţiţeşti. Se dă cuvântul dlui primar în calitate de inițiator. 

Acesta citește proiectul de hotărâre și raportul de specialitate. Se supune la vot. Se votează în 

unanimitate ”pentru”. 

Se ia în discuție pct 11 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind 
concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public al 

comunei Țițești. Se dă cuvântul dlui primar în calitate de inițiator. Acesta citește proiectul de 

hotărâre și referatul de aprobare. 

La art. 6 alin. 1 se desemnează următorii: 

1. consilier Țița Mădălin – membru 

    consilier Bălan Constantin – supleant 

2. consilier Deaconu Virgilia – membru  

    consilier Buzatu Aurelian – supleant 

Dl Bălan întreabă cum a fost stabilit prețul. Dl primar spune că a fost stabilit prin 

amenajamentul pastoral. 

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

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind 

alegerea  

preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2022. 

Se dă cuvântul dlui primar care citește proiectul de hotărâre. Se alege președinte de ședință dl 

Chirețu Marian Constantin. Acesta nu participă la vot. 

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

Se trece la pct. 13. Diverse. Dl primar prezintă Raportul nr. 388/14.01.2022 privind 

activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II 

al anului 2021. Acesta este întocmit de către compartimentul de specialitate. 

Dl primar prezintă un proiect al bugetului local în vederea aprobării acestuia în ședința 

următoare. Se mai așteaptă bani de la Consiliul județean Argeș. Face discuții pe marginea listei 

de investiții. 

Nemaifiind subiecte de discutat, se declară închisă ședința. 

 

Președinte de ședință,                                                        Secretar General, 

Buzatu Aurelian                                                                 Poștaliu Adriana 


