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Proces-verbal
Incheiat azi, 07.01.2022, cu ocazia intrunirii Consiliului Local al Orașului 

Țicleni in sedinta de indara

Consiliul  Local  al Orasului  Ticleni a a fost convocat in sedință de îndată  prin Dispozitia
nr.7/06.01.2022

Domnul  Dănescu Gheorghe conduce ședința, care se desfăsoara prin mijloace electronice, 
de comunicare la distanță. 

La sedinta de azi participa din partea primariei Orasului Ticleni:, doamna secretar general 
Tuță Adina Elena.
 Domnul consilier Geica Dragos nu poate fi contactat, fiind declarat absent de catre 
presedintele de sedinta.
Se supune la vot ordinea de zi a sedintei fiind aprobată cu 12 voturi pentru din 12 consilieri 
prezenti.

Se supune la vot procesul-verbal al sedintei din 27.12.2021, si este votat cu 12 voturi 
pentru, nici o abținere, nici un vot contra.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.1 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre
privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Țicleni  în  cadrul Adunării Generale a
Asociaților (AGA) de la  S.C. Salubris Gilort S.R.L. Târgu Cărbunești

 Domnul presedinte de sedinta, Danescu Gheorghe, mentioneaza ca pentru o perioada de 60 de 

zile trebuie facuta numirea pentru functia de director la SC SALUBRIS GILORT SRL, sedinta de 

numire a acestuia fiind luni , pe data de 10.01.2022, din aceasta cauza a rezultat necesitatea 

acestei sedinte de indata , azi vinery 07.01.2022.

Proiectul  de hotarare cu nr.1 pe ordinea de zi  Proiect  de hotărâre privind acordarea  unui
mandat special  reprezentantului  oraşului Țicleni  în  cadrul Adunării Generale a Asociaților (AGA) de la

S.C. Salubris Gilort S.R.L. Târgu Cărbunești  este aprobat cu 11 voturi,  o abținere ( doamna consilier
Chiosu Cornelia Viorica) , nici un vot contra, din 12 consilieri prezenti.

Domnul președinte de ședință ,Dănescu Gheorghe , declară închise lucrările acesteia.

Președinte de ședință Secretar general
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Dănescu Gheorghe           Tuță Adina-Elena                           
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