
 

 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi în ședința extraordinară  convocată de îndată a Consiliului Local 

Țițești din data de 31.08.2022 

 

  
  

În conformitate cu prevederile art. 133  alin 2 lit. a , art.  134 alin. 4 şi art. 196 alin. (1)  lit. 

b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ , prin dispoziţia primarului comunei Țițești 

nr. 211/29.08.2022  a fost convocată şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al comunei 

Țițești, pe data de 31.08.2022, ora 14.  

  Prin convocatorul nr.  7807/29.08.2022 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 consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenți 14, lipsă fiind dl Stanciu 

Florin. 

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  Grigorescu Laurentiu - președinte de ședință prezintă proiectul ordinii de zi. Acesta 

cuprinde 3  proiecte de hotărâre. Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Secretarul general roagă domnii consilieri 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. 

Se ia in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2022 al comunei Țițești, județul Arges. Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se 

votează în unanimitate ”pentru”. 

            Se ia in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii ,, Renovare , reabilitare energentica si consolidare seismica 

Scoala Generala I.C. Lazarescu , in comuna Titesti, judetul Arges”   

Se dă citire proiectului de hotărâre și raportului de specialitate. Nu sunt discuții. 

Se supune la vot. Se voteaza cu unanimitate de voturi  

Se ia in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea atribuirii spre folosinta a Casei de Cultura 

Bucsenesti-Lotasi , in vederea desfasurarii activitatii coordonate de Asociatia pentru Dezvoltarea 

Intracomunitara -ITI Tinutul Plai Muscelean 

Se dă citire proiectului de hotărâre și raportului de specialitate. Nu sunt discuții. 

Nemaifiind probleme de discutat, se declară închisă ședința. 

 

 

Președinte de ședință,                                                        Secretar General, 

            Grigorescu Laurentiu                                                      Greab Elena Cristina 


