
Proces-verbal
Incheiat azi, 31.03.2022, cu ocazia întrunirii Consiliului Local al Orașului

Țicleni în ședință ordinară

Consiliul Local al Orașului Țicleni a a fost convocat în sedință de îndată prin Dispoziția 
nr.117/25.03.2022 și Dispoziția 121/30.03.2022 de suplimentare a cesteia.

Domnul  Dănescu Gheorghe conduce ședința fiind prezenți în sală toți consilierii.
La sedinta de azi participa din partea primariei Orasului Ticleni: doamna secretar general Tuță 

Adina Elena,doamna contabil - șef Cojocaru Maria, doamnele Avram Elena și Rotaru Otilia- comp.accesare
fonduri si dezvoltare locala. De asemenea este prezent la ședința de azi domnul comandant al Poliției 
Orașului Țicleni –Vîrjan Lucian ,precum și domnul Rebedia Sever- administrator Club Babylon. 

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

Se supune la vot procesul-verbal al sedintei din 24.03.2022, si este votat cu 12 voturi pentru, o 
abținere (domnul consilier Bădița Nastasie – nefiind prezent la sedinta) , nici un vot contra.

Se începe ședința de consiliul prin analiza Proiectului de hotărâre privind aprobarea orarului de funcționare al 
unor unități de alimentație publică  în Orașul Țicleni.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.1 pe ordinea de  Proiect de hotărâre privind
aprobarea orarului de funcționare al unor unități de alimentație publică  în Orașul Țicleni.

Domnul comandant Vîrjan Lucian menționează că a revenit  la acordul din 2021 cu privire la orarul  de
funcționare deoarece a avut loc un eveniment neplacut în Clubul Babylon care s-a soldat cu victime. 
Domnul Rebedia Sever, menționează că dumnealui respectă toate condițiile impuse de lege, având contract
inclusiv cu o societate cu servicii de pază, acest lucru a ajutat la aplanarea conflictului. Domnul comandant
confirmă acest aspect.
Domnul consilier Brănescu Constantin menționează că oricum evenimentul s-a produs la orele 02:40, deci
limitarea programului de funcționare la ora 03:00 nu ar fi împiedicat producerea acestuia.  
Domnii consilieri Dănescu Gheorghe și Brănescu Constantin propun ca pe viitor să nu mai fie lăsate să intre
în incinta clubului astfel de persoane.
Domnul  consilier  Sprînceană  Silviu  Tudosie  menționează  că  nu  trebuie  pentru  niște  huligani  să  fie
restrictionati toti ceilalti tineri.
Domnul consilier Dănescu Gheorghe  propune ca orarul de funcționare să fie intre orele 20:00-03:30
Proiectul  de  hotarare  cu  nr.1  pe  ordinea  de  zi  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  orarului  de
funcționare al unor unități de alimentație publică  în Orașul Țicleni, respectiv orele 20:00-03:30 (pentru
discoteci etc)  este aprobat cu 12 voturi,  o abținere (a domnului consilier Rebedia Alexandru Cristian) , 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 depunerii  proiectului: „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ 2 BLOCURI ORAŞ ȚICLENI”,  în
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR),   C5 – Valul Renovării,  Axa 1 - Schema de
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale,  și a cheltuielilor
legate de proiect.
Domnul consilier Brănescu Constantin părăsește sala de ședință.

 Doamna Avram Elene menționează că sunt eligibile pentru accesarea acestui tip de fonduri doar 2
blocuri Bl 48 A1 și BL 40 garsoniere, vor fi amplasate și 2 stații de alimentare electrică.

 Domnul consilier Geică Dragoș semnalează o serie de deficiențe și solicită remedierea acestora și 
anume:

- La ddcrierea summară la pagina 2 este trecut eronat bl 41 , corect fiind bl.40;
- Să fie avut în vedere că trebuie  făcut DALI; 
- În caietul de sarcini să fie trecute condițiile de eligibilitate;
- În raportul energetic nu se face regăsește repararea sistemului de colectare a apelor pluviale, 

hidroizolație și la nivelul terasei;
Revine în sala de ședință și domnul Brănescu Constantin.
Domnul consilier Sprînceană Silviu Tudosie menționează că cele 2 blocuri reabilitate sunt intr-o 
stare jalnică și nu ar trebui făcută recepția.
Domnul Brănescu Constantin Alexie menționează că rămâne ca la Casa de Cultură, daca atata timp
nu s-a facut.

Proiectul de hotarare cu nr.2 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului:
„RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ 2 BLOCURI ORAŞ ȚICLENI”,  în cadrul Planului Național de Redresare
și  Reziliență (PNRR),   C5 – Valul  Renovării,  Axa 1 -  Schema de granturi  pentru eficiență energetică și
reziliență  în  clădiri  rezidențiale  multifamiliale,  Operațiunea  A.3   Renovarea  energetică  moderată  sau
aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale,  și a cheltuielilor legate de proiect , 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 Proiect de hotărâre privind 
aprobarea contului de execuție al Bugetului local, Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri 
proprii, situațiile financiare și anexele, încheiate la data de 31.12.2021

  Comisia juridică se abține cu privire la avizul referitor la acest proiect, celelelate comisii de 
specialitate acorda vot favorabil.
Proiectul de hotarare cu nr.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Bugetului 
local, Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii, situațiile financiare și anexele, 
încheiate la data de 31.12.2021, este aprobat cu 11 voturi,  două  abțineri (a doamnei consilier Chiosu 
Viorica Cornelia și domnul consilier Geică Dragoș) , nici un vot contra, din 13 consilieri prezenti.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.4 pe ordinea de Proiect de hotărâre privind 
alegerea președintelui de ședință
 Comisiile de specialitate acorda vot favorabil.
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Proiectul de hotarare cu nr.4 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, este aprobat 
cu 11 voturi,  două  abțineri (a domnilor consilieri Colțescu Iulian și domnul consilier Geică Dragoș) , nici 
un vot contra, din 13 consilieri prezenti.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.5 pe ordinea de Proiect de hotărâre privind 
desemnarea șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al localității Țicleni.

Domnul consilier Geică Dragoș solicită Avizul, iar la mențiunea primăriei că nu este momentan 
acest aviz, propune amânarea acestui proiect până la obținerea acestuia, aspect cu care sunt de acord toți
consilierii în unanimitate.

 Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.6 pe ordinea de Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul localității Țicleni pentru anul 2022
 Comisiile de specialitate acorda vot favorabil.
Proiectul de hotarare cu nr.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 
riscurilor la nivelul localității Țicleni pentru anul 2022 este aprobat cu 13 voturi pentru,  nici o   abținere ,
nici un vot contra, din 13 consilieri prezenti.

Domnul consilier Brănescu Constantin Alexie părăsește sala de ședințe.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.7 pe ordinea de Proiect de hotărâre privind darea 
în administrare a unor bunuri mobile și imobile, proprietatea publică și privată a Orașului Țicleni către 
Liceul Tehnologic Țicleni.
  Comisiile de specialitate acorda vot favorabil.
Doamna consilier Chiosu Viorica Cornelia menționează că nu participă la vot și nici la discuții cu privire la 
acest proiect.
Proiectul de hotarare cu nr.7 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri mobile și 
imobile, proprietatea publică și privată a Orașului Țicleni către Liceul Tehnologic Țicleni, este aprobat cu
8 voturi,  patru  abțineri ( respectiv doamna consilier Chiosu Viorica-Cornelia, domnii consilieri Bădița 
Năstasie, Bădescu Aristică, Sprînceană Silviu Tudosie) , nici un vot contra, din 12 consilieri prezenti.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.8 pe ordinea de Proiect de hotărâre privind darea 
în administrare a unor bunuri mobile și imobile, cât și a unor obiecte de inventar  proprietatea publică și
privată a Orașului Țicleni către Școala Gimnazială nr.Țicleni.
  Comisiile de specialitate acorda vot favorabil.
Doamna consilier Chiosu Viorica Cornelia menționează că nu participă la vot și nici la discuții cu privire la 
acest proiect.
Proiectul de hotarare cu nr.8 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri mobile și 
imobile, cât și a unor obiecte de inventar  proprietatea publică și privată a Orașului Țicleni către Școala 
Gimnazială nr.Țicleni este aprobat cu 8 voturi,  patru  abțineri ( respectiv doamna consilier Chiosu 
Viorica-Cornelia, domnii consilieri Bădița Năstasie, Bădescu Aristică, Sprînceană Silviu Tudosie) , nici un 
vot contra, din 12 consilieri prezenti.
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Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.9  pe ordinea de Proiect de hotărâre privind 
stabilirea chiriei ,, Centrului de Festivități".
Domnul consilier Sprînceană Silviu Tudosie menționează că din 2020 nu s-a adus nici o îmbunătățire , nu 
se acordă nici o facilitate tinerilor pentru desfășurarea evenimentului.
Domnul consilier Dănescu Gheorghe propune suma de 3000 lei pentru nunți și 1500 lei pentru botezuri și 
majorate, propunere care primește 2 voturi pentru respectiv domnul Dănescu Gheorghe și Colțescu 
Iulian, și 10 abțineri.
Proiectul de hotarare cu nr.9 Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei ,, Centrului de Festivități"este 
respins cu  11  abțineri ,  un vot contra( domnul consilier Bădița Năstasie), din 12 consilieri prezenti.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.10 pe ordinea de Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea și înfrumusețarea Orașului Țicleni în anul 2022
Comisiile de specialitate acorda vot favorabil.
Doamna consilier Chiosu Viorica  Cornelia propune ca pentru anul viitor în locul panseluțelor să fie 
plantata lavandă.
Domnul Dănescu Gheorghe menționează că ar trebui acționat mai des și cu mai mulți oameni în zona 
cimitirului pentru curățenie.

 Proiectul de hotarare cu nr.10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru 
gospodărirea și înfrumusețarea Orașului Țicleni în anul 2022 este aprobat cu 12 voturi pentru,  nici o 
abținere , nici un vot contra, din 12 consilieri prezenti.

Se analizeaza si se dezbate proiectul de hotarare cu nr.11 pe ordinea de Proiect de hotărâre privind 
revocarea Hotărârii Consiliului Local Țicleni nr.95/25.11.2021
Comisiile de specialitate acorda vot favorabil.
Doamna consilier Chiosu Viorica Cornelia menționează că nu participă la vot și nici la discuții cu privire la 
acest proiect .
Domnul consilier Geică Dragoș menționează că prin acest proiect se îndreaptă o greașală  a domnului 
primar.
Proiectul de hotarare cu nr.11 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Țicleni 
nr.95/25.11.2021 este aprobat cu 11 voturi pentru,  o abținere ( doamna consilier Chiosu Viorica Cornelia)
, nici un vot contra, din 12 consilieri prezenti.

Se analizeaza si  se dezbate  proiectul  de hotarare cu nr.12 pe ordinea de  Proiect  de hotărâre privind
trecerea imobilelor gospodărie anexă gospodărie anexă ( cod inventar 1170, valoare inventar 1345,64
lei), spălătorie liceu ( cod inventar 1189, valoare  inventar 11672,62 lei) din domeniul public în domeniul
privat  al orașului Țicleni   și  scoaterea din  funcțiune,casarea  și dezmembrarea imobilelor  gospodărie
anexă ( cod inventar 1170, valoare inventar 1345,64 lei), spălătorie liceu ( cod inventar 1189, valoare
inventar 11672,62 lei) și clădire filtru (cod inventar 1221, valoare inventar 1748,25 lei).

  Comisia juridică se abține cu privire la avizul referitor la acest proiect, celelelate comisii de specialitate 
acorda vot favorabil.
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Proiectul  de  hotarare  cu  nr.12 Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  imobilelor  gospodărie  anexă
gospodărie anexă (  cod inventar  1170, valoare inventar  1345,64 lei),  spălătorie  liceu (  cod inventar
1189, valoare  inventar  11672,62 lei)  din domeniul  public  în domeniul  privat   al  orașului  Țicleni   și
scoaterea din  funcțiune,casarea  și dezmembrarea imobilelor  gospodărie anexă ( cod inventar 1170,
valoare inventar  1345,64 lei),  spălătorie  liceu (  cod inventar  1189,  valoare inventar  11672,62 lei)  și
clădire filtru (cod inventar 1221, valoare inventar 1748,25 lei)  este aprobat cu 10 voturi pentru,  trei
abțineri  Chiosu  Viorica  Cornelia,  Bădescu  Aristică,Geică  Dragoș,  nici  un  vot  contra,  din  12  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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