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Proces-verbal
Incheiat azi, 22.02.2022, cu ocazia intrunirii Consiliului Local al Orașului 

Țicleni in sedinta extraordinara 

Consiliul  Local  al Orasului  Ticleni a a fost convocat in sedință de îndată  prin Dispozitia
nr.58/18.02.2022

Domnul  Dănescu Gheorghe conduce ședința, care se desfăsoara prin mijloace electronice, 
de comunicare la distanță. (rata de incidenta la nivelul localitatii fiind de 5,37 la 1000 de locuitori)

La sedinta de azi participa din partea primariei Orasului Ticleni: domnul viceprimar Băran 
Pompiliu,doamna contabil sef Cojocaru Maria, doamna secretar general Tuță Adina Elena, doamna
Avram Elena, doamna Tîrcă Maria.

Absentează domna consilier Chiosu Cornelia.
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 18.02.2022, 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
aprobarea  bugetului  local  de  venituri  și  cheltuieli  al  orașului  Țicleni  și  bugetul  instituților  finanțate
integral din venituri proprii pe anul 2022.

Comisiile de specialitate acordă vot favorabil acestui proiect.

Domnul presedinte de sedinta aduce la cunostiinta ca exista amendamente propuse de domnul
consilier Bădita Nastasie și domnul consilier Geică Dragos.

Domnul consilier Bădița Nastasie doreste sa stie daca din toate propunerile dumnealui s-a luat in 

considerare ceva la alcatuirea acestui buget. Doamna Cojocaru Maria îi raspunde punctual si 

anume: in zona colonie nu se poate amenaja un părculet asa cum a propus dumnealui deoarece 

terenul este donatie de la Petrom SA cu specificatia clara ,,parcare gratuita pentru cetateni,,, dar 

au avut loc discutii cu domnul primar si se doreste achizitionarea terenurilor din imediata 

apropiere a primariei pentru acest lucru. In ceea ce priveste etapa a IV a a dalarilor de santuri 
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acest proiect se va executa pe fonduri nerambursabile. La cabinetul doamnei doctor Morosanu au 

fost deja remediate problemele respective.

Domnul Bădita Nastasie solicita ca acest email sa fie atasat dosarului de sedinta, lucru confirmat 

de doamna secretar general.

Domnul consilier Geică Dragos este de acord cu urmatoarele puncte din amendamentul domnului 

Bădita: Reabilitare locuinte P+4,etajul 1, Realizare podete, dalari, realizare parculet, realizare parc 

fotovoltaic.

Cu privire la amendamentul depus de domnul consilier Geică Dragoș ,domnul presedinte de 

sedinta si domnul consilier Coltescu Iulian fac mentiunea ca la nivel de localitate este in 

desfasurare cadastrul sistematic si se va cadastra in mod sigur si aleea Trocanilor.

Se  supune  la  vot  amendamentul  domnului  Bădita  Nastasie  si  este  votat  cu  3  voturi  pentru
(respectiv  domnii consilieri Bădescu Aristica, Bădita Nastasie, Geica Dragos), si 9 abtineri.

Se supune la vot amendamentul domnului  Geica Dragos  ( alocarea sumei de 30000 lei  pentru
realizare expertiza tehnica si audit energeic pentru blocurile de locuinte din central localitatii in
vederea reabilitării prin PNRR și alocarea sumei de 1500 lei  pentru cadastrare si 10000lei pentru
proiectarea Aleei Trocanilor)  si este votat cu 3 voturi pentru (respectiv  domnii consilieri Bădescu
Aristica, Bădita Nastasie, Geica Dragos), o abtinere ( domnul consilier Sprinceana Silviu Tudosie), si
8 voturi contra.

Proiectul de hotarare cu nr.1 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de
venituri și cheltuieli al orașului Țicleni și bugetul instituților finanțate integral din venituri proprii pe anul

2022, in forma prezentata  este aprobat cu 9 voturi pentru (cu mențiunea domnului  consilier Geică
Dragos   că  nu  este  de  acord  cu  cheltuielile  privind  televiziunea  si  internetul  deoarece  sunt
supraevaluate. Nu participa la nici o discutie/dezbatere si implicit nu participa la vot in ceea ce
priveste  drepturile banesti/salarizare),trei abțineri ( respective domnii consilieri Bădita Nastasie,
Badescu Aristica și Sprinceana Silviu Tudosie), 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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