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Proces – verbal, 

Incheiat azi, 15.02.2021 , cu ocazia întrunirii Consiliului Local 

al Orașului Țicleni în ședință extraordinară 

 

 

 Consiliul Local al Orașului Țicleni a fost convocat în ședință ordinara prin DISPOZIŢIA  

NR.53/12.02.2020 privind convocarea Consiliului Local Țicleni în ședință extraordinară 

 

 

 

 La şedinţa de astăzi participă din partea Primariei Orașului Țicleni , doamna  secretar general al 
orașului Țicleni Tuță Adina Elena și domnul Primar Radu Constantin. 
 Domnul  Bădescu Grigore conduce ședința, care se desfăsoara prin mijloace electronice, de 
comunicare la distanță, votul deschis al consilierilor locali se exprimă prin apel nominal, efectuat de preşedintele 
de şedinţă  . 
  Se supune la vot ordinea de zi a sedintei care este aprobata cu 13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti . 

 Se supune la vot procesul verbal al sedintei din data de 28.01.2021, care este aprobat cu 12 voturi 

pentru,  o  abtinere( domnul consilier Geică Dragoș), nici un vot contra. Domnul Brănescu Constantin Alexie 

atrage atenția doamnei secretar general ca nu a specificat in procesul verbal tot ceea ce a mentionat dumnealui 

cu privire la Adresa nr.1524/28.01.2021 a domnului consilier Dragoș Geică prin care solicita initierea 

unui proiect de hotarare cu privire la stabilirea salariului Primarului ,Viceprimarului, Secretarului 

General al UAT Țicleni precum si indemnizatia consilierilor locali. Cu privire la aceasta adresa dumnealui 

a facut mențiunea ,,nu e Geică legea. Salariile sunt stabilite prin lege, sunt fixate de Primar in condițiile 

legii, nu de Consiliul Local". 

 
 
  

  

 

 

ORAŞUL ŢICLENI 
Strada Petroliştilor,  nr. 769, oraşul Ticleni, 
judetul Gorj,    cod poştal  215600, România 
Tel: +40.253.234361   Fax: +40.253.234333 
E-mail: primaria_ticleni@yahoo.com 
www.primarieticleni.ro 
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Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.1 pe ordinea de zi   Proiect de hotarare pentru  

modificarea Hotărârea nr.9/28.01.2021 privind aprobarea  tarifului  practicat de SC Salubris  Gilort SRL pentru 

activitățile specifice serviciului de salubrizare  pe raza oraşului Ticleni si regulamentul de instituire si 

administrare a taxei speciale de salubrizare în orasul Ticleni. 

Sunt apelati telefonic nominal consilierii, în ordine alfabetica ceilalți, de catre domnul presedinte 

Bădescu Grigore pentru a-si exprima votul precum și eventualele mentiuni cu privire la acest proiect. 

Domnul consilier Bădița Nastasie considera ca nu este corect consemnat votul dumnealui cu privire la  

proiectele de hotarare de pe suplimentarea ordinii de zi. Dumnealui nu votat contra suplimentarii ordini de zi dar 

considera ca trebuia reapelat dup ace si-au exprimat optiunea ceilalti colegii si au fost supuse la vot proiectele.   

Cu privire la Proiectul de hotarare pentru  modificarea Hotărârea nr.9/28.01.2021 privind aprobarea  tarifului  

practicat de SC Salubris  Gilort SRL pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare  pe raza oraşului Ticleni si 

regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în orasul Ticleni, domnul Bădița Nastasie 

considera ca era necesar un raport cu privire la îndeplinirea sarcinilor de către cei de la Salubris Gilort .  Mai 

mentioneaza dumnealui ca trebuie specificat in mod expres in hotarare tariful pentru persoanele juridice sic el 

pentru persoane fizice, precum si modul in care se va face colectarea selectiva. 

Domnul consilier Lupu Laurențiu întreaba daca se modifica sau nu tariful de colectare la persoanele fizice, 

primeste raspuns din partea domnului primar ca tariful ramane neschimbat . 

Proiectul  de hotărâre cu nr.1 pe ordinea de zi 1 Proiect de hotarare pentru  modificarea Hotărârea 

nr.9/28.01.2021 privind aprobarea  tarifului  practicat de SC Salubris  Gilort SRL pentru activitățile specifice 

serviciului de salubrizare  pe raza oraşului Ticleni si regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale 

de salubrizare în orasul Ticleni,este  aprobat cu 8 voturi  pentru  din 13 consilieri prezenți,   5 abțineri (domnii 

consilieri Bădescu Aristică,Bădița Năstasie,Geică Dragoș,Sprînceană Silviu Tudosie precum și doamna consilier 

Chiosu Cornelia Viorica),  nici un  vot  contra . 

 

Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.2 pe ordinea de zi   Proiect   de   hotarare 

privind stabilirea amplasamentului de depozitare a deseurilor :voluminoase,deseuri din constructii, biodeseuri, 

deseuri de echipamente electrice si electronice. 

Sunt apelati telefonic nominal consilierii, în ordine alfabetica ceilalți, de catre domnul presedinte 

Bădescu Grigore pentru a-si exprima votul precum și eventualele mentiuni cu privire la acest proiect. 

Domnul consilier Bădita Nastasie mentioneaza ca ar trebuie amplasamente separate si delimitate 

individual pentru deseurile  electrice, pentru deseurile din constructii. Domnul Primar mentioneaza ca 

asa vor fi, tarcuri separate pe fiecare categorie de deseu. Depozitatarea acestor deseuri se va face in 

prezenta unui reprezentant al primariei care va mentiona tipul de deseu depus si cine a facut aceasta 

depunere. 

Domnul Branescu Constatantin Alexie mentioneaza ca stie unde este amplasamentul si I se pare o 

alegere optima. 

Proiectul  de hotărâre cu nr.2 pe ordinea de zi Proiect   de   hotarare privind stabilirea amplasamentului de 

depozitare a deseurilor :voluminoase,deseuri din constructii, biodeseuri, deseuri de echipamente electrice si 
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electronice ,este  aprobat cu 11 voturi  pentru  din 13 consilieri prezenți,   2 abțineri (doamna consilier Chiosu 

Cornelia Viorica si domnul consilier Geică Dragos),  nici un  vot  contra . 

 

 

Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.3 pe ordinea de zi   Proiect de hotărârea  

Privind acordarea unui ajutor de urgenta  numitei Vîrjog Sabina pentru efectuarea de  investigații medicale / 

intervenții chirurgicale / procurarea de medicamente /  efectuarea unui tratament medical de specialitate. 

Sunt apelati telefonic nominal consilierii, în ordine alfabetica ceilalți, de catre domnul presedinte 

Bădescu Grigore pentru a-si exprima votul precum și eventualele mentiuni cu privire la acest proiect. 

Proiectul  de hotărâre cu nr.3 pe ordinea de zi Proiect de hotărârea  Privind acordarea unui ajutor de 

urgenta  numitei Vîrjog Sabina pentru efectuarea de  investigații medicale / intervenții chirurgicale / 

procurarea de medicamente /  efectuarea unui tratament medical de specialitate,este  aprobat cu 13 voturi  

pentru  din 13 consilieri prezenți,     nici o abținere,  nici un  vot  contra . 

Domnul consilier Baran Pompiliu si-a exprimat votul  fiind prezent. 

 

 

             Președinte de ședință                                                                         Secretar general, 

 Bădescu Grigore                          Tuță Adina -Elena 
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