
Proces-verbal
Incheiat azi, 24.02.2022, cu ocazia intrunirii Consiliului Local al Orașului 

Țicleni in sedinta ordinară

Consiliul  Local  al  Orasului  Ticleni  a  a  fost  convocat  in  sedință  ordinară   prin  Dispozitia
nr.57/18.02.2022

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, 
domnul viceprimar Baran Pompiliu, doamna secretar general Tuță Adina Elena, doamna contabil șef 
Cojocaru Maria.
 Se supune la vot ordinea de zi a sedintei fiind aprobată cu 13 voturi pentru din 13 consilieri 
prezenti.

Se supune la vot procesul-verbal al sedintei din 22.04.2022, si este votat cu 10 voturi pentru, 3 
abțineri (respectiv doamna Chiosu Viorica Cornelia, domnii consilieri   Geică Dragoș,Sprînceană Silviu 
Tudosie) , nici un vot contra.

Doamna contabil sef Cojocaru Maria aduce la cunoștiință că ,, sumele <<in minus>> nu au fost acceptate 
de catre Finante, datorita unor modificari legislative, ele trebuie sa fie puse pe o rectificare 
bugetara.Acestea au fost date jos si va aduc la cunostiinta.Totalurile sunt aceleasi ,nu se modifica nimic 
nici la venituri nici la cheltuieli."
Domnul consiler Geică Dragoș considera ca aceasta modificare trebuie facuta in cadrul altei sedinte unde 
sa existe un proiect pentru rectificarea bugetara.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.1 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului anual de acțiune aș serviciilor sociale administrate și finantate din bugetul
Consiliului Local Țicleni, judetul Gorj, pentru anul 2022.
Comisiile de specialitate acorda vot favorabil.
Proiectul de hotarare cu nr.1 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual
de acțiune al serviciilor sociale administrate și finantate din bugetul Consiliului Local Țicleni,
judetul Gorj, pentru anul 2022 este aprobat cu 13 voturi,  nici o abținere , nici un vot contra, din 13
consilieri prezenti.

 Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.2 pe ordinea de zi  Proiect de hotărâre privind
modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.89/19.11.2021 privind înființarea Serviciului Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor al orașului Țicleni
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 Comisiile de specialitate acorda vot favorabil.
 Proiectul de hotarare cu nr.2 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la
HCL  nr.89/19.11.2021  privind  înființarea  Serviciului  Public  Comunitar  Local  de  Evidență  a
Persoanelor al orașului Țicleni este aprobat cu 13 voturi,  nici o abținere , nici un vot contra, din 13
consilieri prezenti.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.3 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 
aprobarea numarului   burselor școlare, respectiv burselor  de ajutor  social,  burselor de studiu, 
burselor de merit și burselor  de performanță,  pentru elevii din învățământul preuniversitar de

        stat , cu fercvență, din orașul Țicleni, care se acordă pentru semestrul II, în  anul școlar 2021-2022

Comisiile de specialitate acorda vot favorabi
Proiectul de hotarare cu nr.1 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului   burselor

școlare, respectiv burselor  de ajutor  social,  burselor de studiu, burselor de merit și burselor  de performanță,
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat , cu fercvență, din orașul Țicleni,  care se acordă pentru
semestrul II, în  anul școlar 2021-2022 este aprobat cu 12 voturi, o abținere ( respective domnul consilier Bădescu
Grigore deoarece beneficiază si copii dumnealui de burse) , nici un vot contra, din 13 consilieri prezenti

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

Președinte de ședință Secretar general

Dănescu Gheorghe           Tuță Adina-Elena                                        
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