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Proces-verbal
Incheiat azi, 31.01.2022, cu ocazia intrunirii Consiliului Local al Orașului 

Țicleni in sedinta ordinara

Consiliul  Local  al  Orasului  Ticleni  a  a  fost  convocat  in  sedință  ordinara   prin  Dispozitia
nr.42/26.01.2022 și s-a suplimentat ordinea de zi prin Dispozitia nr.44/28.01.2022

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

La sedinta de azi participa fizic din partea primariei Orasului Ticleni: domnul primar Radu 
Constantin, doamna secretar general Tuță Adina Elena, doamna contabil sef Cojocaru Maria, domnul 
viceprimar 

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei precum și suplimentarea acesteia fiind aprobată cu 
13 voturi pentru din 13 consilieri prezenti.

Se supune la vot procesul-verbal al sedintei din 07.01.2022, si este votat cu 12 voturi pentru , 
o abținere (domnul consilier Geică Dragoș- deoarece nu a fost prezent la  sedință), nici un vot contra.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.1 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului  de actiuni  și  lucrari  de interes  local  ce se vor executa în anul 2022 de catre
persoanele apte de munca, conform Legii  nr.416/2001-Legea venitului minim garantat,  cu modificările și
completările ulterioare.

           Comisiile de specialitate acordă vot favorabil acestui proiect.

         Proiectul de hotarare cu nr.1 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de actiuni și lucrari de interes local ce se vor executa în anul 2022 de catre persoanele apte de munca,
conform Legii nr.416/2001-Legea venitului minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 este aprobat cu 12 voturi pentru , o  abținere (respectiv domnul  consilier Sprînceană Silviu 

Tudosie)  , nici un vot contra, din 13 consilieri prezenti.
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Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.2 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre 
privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav.

Comisiile de specialitate acordă vot favorabil acestui proiect.
Proiectul de hotarare cu nr.2 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului 

de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav este aprobat cu 13 voturi pentru, 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 analiza stadiului de inscriere a datelor în Registrul agrigol pentru semestrul I și II al anului 2021 si 

stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.

Comisiile de specialitate acordă vot favorabil acestui proiect.

Proiectul de hotarare cu nr.3 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de 

inscriere a datelor în Registrul agrigol pentru semestrul I și II al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru 

eficientizarea acestei activitati  este aprobat cu 13 voturi pentru , nici o abținere  , nici un vot contra, 

din 13 consilieri prezenti.

 Se ia act de către domnii consilieri de  Raportul compartimentului de asistenta sociala privind 

activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din orasul Țicleni pentru semestrul II-2021

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.4 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre 

privind modificarea Hotărârii nr.90/19.11.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

nr.77/28.10.2021 privind modificare organigrama,statul de funcții și personal  al aparatului de specialitate al

primarului orasului Țicleni.

Comisiile de specialitate acordă vot favorabil acestui proiect.

Domnul consilier Bădița Nastasie solicită sa I se explice care este diferenta dintre acest proiect

si cel cu privire la modifarea organigramei , aflate pe ordinea de zi a acestei sedinte. Doamna secreta 

general face precizarea  ca modificarea HCL nr.90/19.11.2021 implica subordornarea Directiei de 

asistența sociala Consiliului Local al orasului Țicleni, precum si inlocuirea functiei contractuale cu 

functie publica a directorului DAS. Aprobarea organigramei implica mutarea functiei publice vacante 

din compartimentul Protectie Civila în Compartimentul Cadastru .

Proiectul de hotarare cu nr.4 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

nr.90/19.11.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.77/28.10.2021 privind modificare 

organigrama,statul de funcții și personal  al aparatului de specialitate al primarului orasului Țicleni
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 este aprobat cu 13 voturi pentru , nici o abținere  , nici un vot contra, din 13 consilieri prezenti, cu 

mențiunea domnului consilier Geică Dragoș că vor mai exista modificări.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.5 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercițiului bugetar al anului 

2021

Comisiile de specialitate acordă vot favorabil acestui proiect.

Domnul consilier Bădita Nastasie face mentiunea ca a aprobat initial proiectul MAXIM cu 

conditia ca domnul director al Liceului Tehnologic Ticleni sa faca un raport prin care sa prezinte 

evolutia acestui proiect. Doamna contabil sef face mentiunea ca aces proiect este inca in derulare, 

temenul de finalizare fiind la jmatatea acestui an , cand va fi invitat domnul director sa prezinte 

Consiliului Local un raport detaliat. Mai face dumneai mentiunea ca acest proiect se desfasoara 

datorita fondurilor nerambursabile accesate  datorita eforturilor depuse de catre domnul director al 

Liceului tehnologic Ticleni -Istrate Mihai , contributia primariei fiind de doar 2% din valoare.

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

anual al bugetului local rezultat la incheierea exercițiului bugetar al anului 2021 este aprobat cu 11 voturi 

pentru , nici o abținere  , doua voturi contra ( respectiv doamna consilier Chiosu Cornelia Viorica si 

domnul consilier Geica Dragos. Votul dumnealor este consemnat la voturi contra deoarece au fost de 

acord doar cu art.3 si art.4 ale acestui proiect de hotarare, acesta nefiind un proiect care sa se voteze 

per articole ci integral), din 13 consilieri prezenti.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.6 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre 

privind modificare organigrama,statul de funcții și personal  al aparatului de specialitate al primarului 

orasului Țicleni.

 Comisiile de specialitate acordă vot favorabil acestui proiect.

Proiectul de hotarare cu nr.6 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind modificare 

organigrama,statul de funcții și personal  al aparatului de specialitate al primarului orasului Țicleni este 

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

Domnul presedinte de sedinta, Danescu Gheorghe , solicita consilierilor ca pentru sednta cu 

privire la aprobarea bugetului local , eventualele amendamente sa fie transmise pe emailul primariei 

pentru a putea fi discutate in sedinta.

Domnul consilier Sprinceană Silviu Tudosie solicita doamnei secretar general ca sedintele 

viitoare sa se desfasoare prin aplicatii on line care sa permita participarea tuturor consilierilor in 

acelasi timp( spre exemplu aplicatia ZOOM).

Domnul consilier Geica Dragos face mentiunea ca este obligatoriu si legal ca sedintele 

consiliului local sa se desfasoare cu prezenta fizica , ca si transmiterea acestora in direct.
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Domnul președinte de ședință ,Danescu Gheorghe , declară închise lucrările acesteia.

Președinte de ședință Secretar general

Dănescu Gheorghe           Tuță Adina-Elena                   
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