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Proces-verbal
Incheiat azi, 18.02.2022, cu ocazia intrunirii Consiliului Local al Orașului 

Țicleni in sedinta de indata 

Consiliul  Local  al Orasului  Ticleni a a fost convocat in sedință de îndată  prin Dispozitia
nr.56/17.02.2022

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: domnul primar Radu 
Constantin, doamna secretar general Tuță Adina Elena, doamna Avram Elena.

Absentează domnul consilier Brănescu Constantin Alexie.
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 07.01.2022, si este votat cu 11 voturi 
pentru și o abținere (domnul consilier Geică Dragoș), nici un vot contra.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.1 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre
privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor publice și Administrație prin  Compania
Nationala de Investitii ‘’CNI’’-S.A. pe baza de protocol a amplasamentului, clădire  si teren aferent,situate
in orașul Țicleni, strada Petrolistilor  nr.710 ,judetul Gorj,aflat in proprietatea publica a UAT oras Ticleni,
judetul Gorj ,cladire in suprafata construita la sol de 835 mp si teren aferent in suprafata de 2810 din
totalul de  8059 mp  înscriți in cartea funciara,identificat potrivit Cartii  funciare nr.35462, nr.topo 35462
si  nr.  Topo  35462-C4,  liber  de  orice  sarcini  in  vederea  si  pe  perioada  realizarii  de  către  CNI-SA  a
obiectivului de investitie ,, Amenajarea si dotarea Centrului Multifunctional al Liceului Tehnologic Ticleni,
jud.Gorj"

           Comisiile de specialitate acordă vot favorabil acestui proiect.

Domnul consilier Băsășteanu Costel Robert face mențiunea că în extrasul de carte funciară, apare 

și imobilul ,,punct control" , care in prezent nu mai exista. Domnul consilier Sprînceană Silviu 

Tudosie confirm ceea ce a menționat domnul Băsășteanu Costel Robert. 

Domnul  primar Radu Constantin și  doamna Avram Elena fac mențiunea că nu se supune spre
aprobare cartea funciară , ci doar predarea  imobilului Camin  fete ,  către Ministerul Dezvoltării ,
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Lucrărilor  publice  și  Administrație  prin   Compania  Nationala  de  Investitii  ‘’CNI’’-S.A  pentru  ,,
Amenajarea si dotarea Centrului Multifunctional al Liceului Tehnologic Ticleni, jud.Gorj".

Domnul consilier Geică Dragoș primește de la doamna Avram Elena confirmarea ca exista aviz de la
Ministerul Educatiei cu privire la amenajarea centrului multifunctional.

Proiectul de hotarare cu nr.1 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea predării
către Ministerul Dezvoltării  , Lucrărilor publice și Administrație prin   Compania Nationala de Investitii
‘’CNI’’-S.A. pe baza de protocol  a amplasamentului,  clădire  si  teren aferent,situate  in orașul  Țicleni,
strada  Petrolistilor  nr.710  ,judetul  Gorj,aflat  in  proprietatea  publica  a  UAT  oras  Ticleni,  judetul
Gorj ,cladire in suprafata construita la sol de 835 mp si teren aferent in suprafata de 2810 din totalul de
8059 mp  înscriți in cartea funciara,identificat potrivit Cartii  funciare nr.35462, nr.topo 35462 si nr. Topo
35462-C4, liber de orice  sarcini in vederea si  pe perioada realizarii  de către CNI-SA  a obiectivului de

investitie ,, Amenajarea si dotarea Centrului Multifunctional al Liceului Tehnologic Ticleni, jud.Gorj" este
aprobat  cu  12  voturi  pentru  (cu  mențiunea  doamnei  consilier  Chiosu  Viorica  –Cornelia  și  a
domnului Geică Dragos sa fie respectate prevederile legale) , nici o  abținere, nici un vot contra, din
12 consilieri prezenti.

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

Președinte de ședință Secretar general

Dănescu Gheorghe           Tuță Adina-Elena                           
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