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CONSILIUL   LOCAL   AL   ORA ȘULUI   ȚICLENI 
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Proces – verbal, 

Incheiat azi, 30.08.2013, cu ocazia întrunirii Consiliului Local  

al Orașului Țicleni in ședință extraordinară 

 

 Consiliul Local al Orașului Țicleni a fost convocat prin Dispoziția nr. 250/28.08.2013, 
emisă de Primarul Orasului Țicleni, d-l Radu Constantin. 
 Ședința este statutară fiind prezenți 12 consilieri din totalul de 15 în funcție. Lipsesc             
d-nii consilieri locali: Brănescu Constantin, Cărnuță Gabriel și Rebedia Sever. 
 Se votează suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședință, dat fiind absența d-lui consilier Cărnuță Gabriel, ce se află în concediu 
de odihnă, fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în 
persoana d-lui consilier local Colțescu Iulian, în considerarea criteriului ordinii alfabetice, fiind 
aprobat cu 11 voturi pentru și o abținere (d-l consilier Colțescu Iulian). 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi, fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 
Se analizează procesul-verbal al ședinței anterioare. 
Secretarul Orașului Țicleni – Geică Dragoș face precizarea că la fila 4, înainte de 

penultimul alineat, trebuie făcută precizarea că a revenit în ședință d-l consilier local Licurici 
Adrian, care ieșise temporar din ședință. 

D-l consilier local Sprinceană Silviu solicită a se menționa că ședința din 28.08.2013 a 
fost ordinară, iar nu extraordinară. 

În unanimitate, aceste corecturi sunt aprobate de către d-nii consilieri. 
D-l consilier Ungureanu Ilie Ion menționează că la discutarea proiectului de hotărâre 

privind aprobarea documentației aferente podețelor de pe strada Petroliștilor, dumnealui a 
solicitat proiectantului să schimbe planșele, iar acesta s-a exprimat în sensul că se va prezenta cu 
documențația schimbată. Astfel subliniază d-l consilier local Ungureanu Ilie Ion că s-ar fi abținut 
până când vede planșele schimbate. 

Secretarul Orașului Țicleni – Geică Dragoș arată că există înregistrarea audio a ședinței, 
care trebuie verificată. 

D-l consilier local Ungureanu Ilie Ion precizează că se abține până când audiază 
înregistrarea audio, pentru a se încheia aceste discuții. 

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare, cu corecturile aprobate, fiind la 
rându-i aprobat cu unanimitate de voturi. 

Se analizează cererea formulată de către d-na Dulbabă Atena. 
D-nii consilieri în unanimitate  sunt de acord ca la prima ședință de rectificare de buget să 

se vină cu o antecalculație privind executarea lucrării în discuție. 
Se analizează cererea Clubului Sportiv Petrom&Petrofac Karate Oltenia/Țicleni prin care 

solicită sprijin pentru deplasarea la Campionatul European de la Alba Iulia. 
D-l consilier local Sprînceană Silviu rezolvă problema deplasării, în urma unei discuții 

telefonice cu reprezentantul unei firme de transport. 
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Se discută cererea d-nei dr. Porojnicu Iosefina privind necesitatea încheierii unui contract 
cu o firmă specializată pentru colectarea deșeurilor medicale. D-nii consilieri, în unanimitate sunt 
de acord cu această solicitare. 

D-l consilier local Sprînceană Silviu întreabă dacă se mai face ecoperișul la Dispensar             
(la cabinetele medicilor de familie). 

D-l Primar precizează că se va executa acoperișul. 
D-na contabil Cojocaru Maria prezintă referatul privind participarea la cursuri a 

polițiștilor locali, precum și precizează că trebuie a se aloca fonduri inclusiv pentru punerea în 
aplicare a Hotărârilor privind cărțile și încheierea contractului de prestări servicii în domeniul 
cultural-artistic. 

D-nii consilieri sunt, în unanimitate, de acord cu propunerile d-nei contabil. 
D-l consilier local Țicleanu Virgil propune a se achiziționa revista Pompierilor Gorjeni, în 

limita sumei de 5000 lei, d-nii consilieri fiind de acord în unanimitate cu aceasta. 
Se analizează și se dezbate proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. 
Se aprobă cu unanimitate de voturi toate amendamentele precizate mai sus la proiectul de 

hotărâre privind rectificarea bugetului. 
Are cuvântul d-l Făină Sorin de la Triton care prezintă tarifele artiștilor pentru Zilele 

Orașului, repectiv: Adriana Antoni - 2400 euro, Alex Velea – 2350 euro, Cornelia și Lupu Rednic 
– 1900 euro, Rubi și trupa de dance – 1950 euro. 

D-l consilier local Munteanu Ion precizează că onorariul lui Conecter este de 4000 euro. 
D-l Sorin Făină precizează că o scenă profesională costă 2800 euro pentru 3 zile. 
D-l consilier local Colțescu Iulian subliniază că este absolut obligatoriu o scenă adecvată. 
D-l consilier local Sprînceană Silviu apreciază că vineri seara este suficient un spectacol 

oferit de către Doina Gorjului. 
D-l consilier local Ungureanu Ilie Ion întreabă cât este tariful pentru Doina Gorjului, iar  

d-l Făină Sorin precizează că este de 6000 lei. 
D-l consilier local Munteanu Ion precizează că nu poate fi scos Alex Velea și că scena 

este necesară. 
D-l Făină Sorin aduce la cunoștință că la Brad, Ansamblul Maria Tănase a costat                         

20 000 lei. 
D-l consilier local Stancu Victor apreciază că se impune suplimentarea fondurilor pentru 

Zilele Orașului cu 17000 lei, pentru a veni toți artiștii. 
D-l viceprimar Mazilu Gheorghe întărește faptul că Zilele Orașului reprezintă un 

eveniment deosebit de important/o reclamă a Orașului, la care vor participa cetățeni și din alte 
localități, drept pentru care propune suplimentarea fondurilor cu suma de 17000 lei. 

Se supune la vot această suplimentare, fiind aprobată cu 8 voturi pentru și 4 abțineri 
(Ungureanu Ilie Ion, Bobeanu Sorin, Sprînceană Silviu și Țicleanu Virgil). 

D-l consilier local Țicleanu Virgil solicită clarificări cu privire la fondurile propuse pentru 
cămin. 

D-na contabil dă explicațiile necesare. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate mai sus, fiind aprobat 

cu unanimitate de voturi. 
D-l consilier local Ungureanu Ilie Ion solicită a se preciza că se va prezenta și 

centralizatorul. 
D-l Secretar al Orașului precizează că proiectul de hotărâre a fost votat și aprobat. 
Nemaifiind alte proiecte de hotarare de dezbatut ori probleme de analizat,  d-l presedinte 

de sedinta declara inchise lucrarile. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 

 Presedinte de sedinta,                                                               Secretar, 
Consilier local Colțescu Iulian                                                      Geică Dragoș 


