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Proces – verbal, 

Incheiat azi, 28.01.2021 , cu ocazia întrunirii Consiliului Local 

al Orașului Țicleni în ședință ordinara 

 

 

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

21/22.01.2021 precum si de suplimentare a ședinței prin Dispoziția nr.36/28.01.2021  

 

 La şedinţa de astăzi participă din partea Primariei Orașului Țicleni , doamna  secretar general 
al orașului Țicleni Tuță Adina Elena și domnul Primar Raduc 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 , precum si suplimentarea acesteia  care este aprobata cu 11 voturi pentru , 2 voturi contra respectiv 
domnii consilierii Bădița Nastasie și Sprînceană Silviu Tudosie,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. 
 
  

  
Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.1 pe ordinea de zi   Proiect de hotarare 

privind constituirea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret Țicleni. 

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.1 pe ordinea de zi 1 Proiect de hotarare privind constituirea și aprobarea 

regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Țicleni ,este  

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

  

 

 

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.2 pe ordinea de zi   Proiect de hotarare 

privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav  

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.2 pe ordinea de zi Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de 

asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav ,este  aprobat cu 13 voturi  pentru  din 13 consilieri 

prezenți,   nici o abținere,  nici un  vot  contra . 

 

 

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

privind  apobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor executa în anul 2021 de către 

persoanele apte de muncă, conform Legii nr.416/2001 –Legea venitului minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare 

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 hotarare privind  apobarea Planului de acțiuni și 

lucrări de interes local ce se vor executa în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, conform Legii 

nr.416/2001 –Legea venitului minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ,este  aprobat cu 12 

voturi  pentru  din 13 consilieri prezenți,    o abținere a domnului Sprînceană Silviu Tudosie(meționează că el nu 

a văzut pe nimeni prestând astfel de servicii in localitate),  nici un  vot  contra . 

 

 

 

Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.4pe ordinea de zi   Proiect de hotarare 

privind  modificare organigramă, stat de funcții și personal al aparatului de specialitate al primarului 

Orașului Țicleni. 

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 Dănescu Gheorghe solicită explicații pentru modificările din organigramă: - -  

- desfiintare “Compartiment minoritatea roma”,  

- transformarea si mutarea functiei publice vacante de consilier ,clasa I,grad profesional 

superior din cadrul compartimentului cadastru,in consilier,clasa I grad profesional debutant 

Compartimentul Accesare Fonduri si Dezvoltare Locala, 

- -I post de bibliotecar , gradul IA (studii medii),se transforma in bibliotecar gradul II(studii 

superioare) 
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Doamna secretar general menționează că  desfiintare “Compartiment minoritatea roma”, functia 

contractuală de referent grad debutant (perioada determinata) se produce deoarece acesta a fost 

infiintat pe perioada 2015-2020,in contextual prevederilor HG.18/2015 pentru aprobarea Strategiei 

Romaniei de incluziune a cetatenilor romi apartinind minoritatii rome(adresa 192/05.01.2017). 

Domnul Primar  Radu Constantin meționează că intenționează să acceseze cat mai multe fonduri 

Europe pentru dezvolatarea localității fapt pentru care a considerat necesară înfiintarea acestui post 

de consilier debutant in Compartimentu Accesare Fonduri si Dezvoltare Locală. 

Domnul Dănescu Gheorghe arată că în trecut a avut discuții cu domnul primar  Radu Constantin 

cu privire la accesarea de fonduri Europe si au considerat că o firmă de consultanta specializata in 

acest domeniu ar fi oportună. Nu are nimic impotrivă cu privire la aceasta decizie de a se creea un 

post, dar cel care il va ocupa sa fie o persoana capabila, cu experienta in domeniu nu un debutant sau 

o persoana fara experienta. 

Domnul Sprînceană Silviu Tudosie consideră că nu este corectă transformarea postului de 

bibliotecar. Daca a fost prevazut pe blibliotecar studii medii nu trebuie sa se transforme postul in 

bibiotecar studii superiore doar pentru ca angajatul respectiv a facut aceste studii.  

Proiectul  de hotărâre cu nr.4 pe ordinea de zi Proiect de hotarare privind  modificare organigramă, stat 

de funcții și personal al aparatului de specialitate al primarului Orașului Țicleni ,este  aprobat cu 9 voturi  

pentru  din 13 consilieri prezenți,  2 abțineri( domnul cosilier Bădita Nastasie si doamna consilier Chiosu 

Cornelia Viorica,  doua voturi  contra (domnii consilieri Geica Dragos si Sprînceană Silviu Tudosie). 

 

Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.5 pe ordinea de zi   . Proiect de hotarare 

privind  utilizarea excedentului anul al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 

2020 

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 Sprînceană Silviu Tudosie mențioenază că se procedează cu utilizarea acestui 

excedent ca și în anii anteriori cand secretar al Uat-ului era domnul Geică Dragoș. 

 Proiectul  de hotărâre cu nr.5 pe ordinea de zi . Proiect de hotarare privind  utilizarea excedentului anul 

al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020,este  aprobat cu 13 voturi  pentru  

din 13 consilieri prezenți ( cu mențiunea consilierilor ADN –Chiosu Cornelia Viorica și Geica Dragos- că este o 

situatie atipica sa existe excedent atata timp cat exista numeroase lucrari de efectuat in localitate),  nici  o 

abținere ,  nici un  vot  contra . 
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Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.6 pe ordinea de zi   . Proiect de hotarare privind  

reoganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică a Orașului Țicleni 

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.6 pe ordinea de zi . Proiect de hotarare privind  reoganizarea Comisiei Locale 

de Ordine Publică a Orașului Țicleni ,este  aprobat cu 13 voturi  pentru  din 13 consilieri prezenți,  nici  o 

abținere ,  nici un  vot  contra . 

 

  

 

Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.7 pe ordinea de zi   Proiect de hotărâre 

privind disponibilizarea unor corpuri de iluminat stradal, respectiv transmiterea fara plata către 

comunele Dănciulesti,Prigoria,Bengesti-Ciocadia, Logresti. 

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.7 pe ordinea de zi . Proiect de hotărâre privind disponibilizarea unor corpuri 

de iluminat stradal, respectiv transmiterea fara plata către comunele Dănciulesti,Prigoria,Bengesti-

Ciocadia, Logresti ,este  aprobat cu 8 voturi  pentru  din 13 consilieri prezenți,  4  abțineri(respectiv domnii   

consilieri Bădescu Aristica Constantin, Geica Dragos, Sprinceana Silviu Tudosie precum si doamna consilier 

Chiosu Cornelia Viorica),   un  vot  contra(domnul Bădita Nastasie fiind contra suplimentarii ordinii de zi) . 

 

 

 

Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.8 pe ordinea de zi   Proiect de hotarare 

Privind acordarea unui ajutor de urgenta  numitului Iacob Ion 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.8 pe ordinea de zi  Proiect de hotarare Privind acordarea unui ajutor de 

urgenta  numitului Iacob Ion pentru  efectuarea de  investigații medicale / intervenții chirurgicale / 

procurarea de medicamente /  efectuarea unui tratament medical de specialitate ,este  aprobat cu 12 

voturi  pentru  din 13 consilieri prezenți,  nici o abținere,   un  vot  contra(domnul Bădita Nastasie fiind contra 

suplimentarii ordinii de zi) . 
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Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.9 pe ordinea de zi   Proiect de hotărâre 

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 primar Radu Constantin menționează ca pe durata mandatului trecut(ultimii 4 ani) nici macar 

inflatia nu a fost calculata pentru aceasta activitate, diferenta cre trebuia platita fiind suportata din 

bugetul local. 

Domnul consilier Băsasteanu Robert Costel atentioneaza pe doamna secretar ca exista unele erori 

material respectiv redactarea grestita a anului  2019 in loc de 2021 si solicita sa fie indreptate. 

Domnul consilier Branescu Constantin Alexie mentioneaza că trebuie inlocuita sintagma ,, taxa 

gospodarie,, cu ,, taxa familie,, deoarece exista o hotarare judecatoreasca cu privire la acest aspect. 

Proiectul  de hotărâre cu nr.9 pe ordinea de zi  Proiect de hotărâre 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,  2  abțineri( domnul Geica Dragos si 

doamna Chiosu Cornelia Viorica) ,  3  voturi  contra(domnul Bădita Nastasie fiind contra suplimentarii ordinii de 

zi, domnul Bădescu Aristica,domnul Sprînceană Silviu Tudosie) . 

 

 

 

  Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.10 pe ordinea de Proiect de hotărârea 
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui imobil aparţinând domeniului public al 
Oraşului Ţicleni, în vederea desfășurării activității de ansamblare cablaje pentru autovehicule. 
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 Geica Dragos si doamna consilier Chiosu Cornelia Viorica sunt de acord cu acest 

proiect dar sa fie respectate prevederile legale. 

Proiectul  de hotărâre cu nr.10 pe ordinea de zi  Proiect de hotărârea privind aprobarea închirierii 

prin licitaţie publică a unui imobil aparţinând domeniului public al Oraşului Ţicleni, în vederea 

desfășurării activității de ansamblare cablaje pentru autovehicule.,este  aprobat cu 12 voturi  pentru  

din 13 consilieri prezenți,  nici o  abținere ,  1  vot  contra(domnul Bădita Nastasie fiind contra suplimentarii 

ordinii de zi). 
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 Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.11 pe ordinea de . Proiect de hotarare  

Pentru modificarea HCL 65/26.11.2021 privind desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Local 

Țicleni ca membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în Școala Gimnazială nr.1 

Țicleni 

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 Geica Dragos si doamna consilier Chiosu Cornelia Viorica sunt de acord cu acest 

proiect dar sa fie respectate prevederile legale. 

 Proiectul  de hotărâre cu nr.11 pe ordinea de zi  . Proiect de hotarare pentru modificarea HCL 

65/26.11.2021 privind desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Local Țicleni ca membru în 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în Școala Gimnazială nr.1 Țicleni.,este  aprobat cu 11 

voturi  pentru  din 13 consilieri prezenți,  o  abținere ( domnul consilier Băsășteanu Robert Costel) ,  1  vot  

contra(domnul Bădita Nastasie fiind contra suplimentarii ordinii de zi). 

 

 

 

 

Se analizează și se dezbate  proiectul de hotărâre cu nr.12 pe ordinea de . Proiect de hotarare 

privind aprobarea finantarii din bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Țicleni, a  
Contributiei proprii a Liceului Tehnologic Țicleni, în cadrul proiectului EDUCAT –programe 
de a doua sansă pentru tineri si adulti 
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 Geica Dragos si doamna consilier Chiosu Cornelia Viorica sunt de acord cu acest 

proiect dar sa fie respectate prevederile legale. 

Proiectul  de hotărâre cu nr.12 pe ordinea de zi  . Proiect de hotarare privind aprobarea  
finantarii din bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Țicleni, a Contributiei proprii a 
Liceului Tehnologic Țicleni, în cadrul proiectului EDUCAT –programe de a doua sansă pentru 
tineri si adulti,este  aprobat cu 12 voturi  pentru  din 13 consilieri prezenți,  nici o abtiere ,  1  vot  

contra(domnul Bădita Nastasie fiind contra suplimentarii ordinii de zi). 
 

 

Este adus la cunoștiinta domnilor consilieri Raportul compartimentului de asistență socială privind 

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din orasul Țicleni pentru semestrul II -2020. 
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Este adus la cunoștiinta domnilor consilieri 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 acestă adresa domnul consilier Branescu Constantin Alexie arata ca domnul Geica 

Dragos nu poate stabili salariile celor din Uat Țicleni, salariile fiind stabilite la nivel de tara conform 

legilor in vigoare.  

Domnul Sprinceana Silviu Tudosie  nu este de acord cu acest proiect, ba mai mult intrebarea 

dumnealui este de ce domnul Geica Dragos nu a initiat un astfel de proiect pe vremea cand era 

dumnealui secretar al acestui UAT. Salariile personalului UAT Țicleni a fost stabilit prin hotarare de 

consiliul local, ce a fost ilegal s-a stability prin controlul celor de la Curtea de Conturi.  

 

Cu privire la demersurile facute referitoarea la cererea nr.16861/22.12.2020 a domnului Geică Dragoș  

privind infiintarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, domnul consilier primeste lamuri de la 

domnul primar Radu Constantin si anume: 

- Aceasta cerere se analizeaza inca la nivelul UAT Țicleni. 

- Nu exista posibilitatea efectuarii ingrijirii optime a animalelor, din cauza lipsei de personal. La ora 

actuala fiind doar 2 persoane angajate pe parte de curatenie stradala si nu ar face fata si la acest 

adapost. 

- Costuri sunt prea mari si nu crede ca pot fi suportate din bugetul local. 

 

Domnul consilier Baran Pompiliu si-a exprimat fiind prezent . 

 

 Domnul președinte de ședință ,Bădescu Grigore, declară închise lucrările acesteia.   

 
 
 
 

             Președinte de ședință                                                                         Secretar general, 

 Bădescu Grigore                          Tuță Adina -Elena 
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