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Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

   
      

HOTĂRÂRE 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. S.A.”, a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții  

”Construire bază sportivă, sat Bucșenești-Lotași, Comuna Țițești, Județul Argeș.” 

 
 

        Consiliul Local al Comunei Ţiţeşti, întrunit în sedinta ordinară în data de 

28.03.2022, 

        Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. S.A.”, a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții  ”Construire bază sportivă, sat Bucșenești-Lotași, Comuna Țițești, Județul 

Argeș.” 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Ţiţeşti; 

- Raportul de specialitate al Compartimentul  Investiții din cadrul aparatului de 

specialitate al   primarului comunei Ţiţeşti 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Ţiţeşti; 

- Adresa nr.11182/07.03.2022 a Companiei Naționale de Investiții, înregistrată la 

noi sub nr. 2467/11.03.2022; 

 În conformitate cu prevederile : 

- art. 1 alin.(2) lit. c), coroborat cu art. 7 din anexa 3 a Ordonanței Guvernului nr. 

25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I. S.A.”, cu 

modificările și  completările ulterioare; 

- art. 129 alin. (2), lit. c) și d), coroborat cu alin.(6) lit. a), alin. (7) lit. f) din .U.G. 

nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și  completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139  alin. (3) lit.g) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și  completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. S.A.”, pe bază de 

protocol, a terenului situat în intravilanul comunei Țițești, județul Argeș, aflat în 

domeniul public al comunei Țițești, cu drept de administrare Consiliul local Țițești,  

numar cadastral 82444 situat in loc. Bucsenesti-Lotasi, jud. Arges,UAT Titesti 

avand suprafata masurata de 11430 mp 
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liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către ”C.N.I. 

S.A.” a obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă, sat Bucșenești-Lotași, 

Comuna Țițești, Județul Argeș.” 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare. 

        Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul local al comunei Țițești, 

județul Argeș a cheltuielilor pentru racordurile la utilități(electicitate, apă, 

canalizare, gaze sau alt tip de combustibil utilizat). 

 Art.4. Unitatea administrativ teritorială Comuna Țițești, se obligă să asigure, 

în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea 

șantierului. 

 Art.5. Unitatea administrativ teritorială Comuna Țițești, se obligă ca, după 

predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și 

să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. 

 Art.6. Primarul comunei Țițești, prin intermediul Compartimentului 

Contabilitate și Compartimentului Investiții, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.          

 Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Argeș, în condițiile 

și termenele prevăzute la Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 Art.8. Prezenta hotărâre va fi afişată pentru aducerea la cunostinţa publică 

prin grija secretarului general şi va fi comunicată primarului, Compartimentului 

Contabilitate și Compartimentului Investiții pentru îndeplinire și Institutiei 

Prefectului Argeş, în vederea exercitării controlului de legalitate. 
 

 

Președinte de ședință                                                           Contrasemnează pentru   legalitate 

Chirețu Marian-Constantin                                                                   Secretar General  

                                                                                                  Greab Elena Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Țițești , județul Argeș 

Nr. 20 din 28.03.2022 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor din art. 139 alin.1 OUG nr. 57/2019 

Nr. total de consilieri in functie   =    15                                               Voturi    - “pentru”    = 15 

Nr. total de consilieri prezenti     =    15                                                              - “contra”    =   0 

Nr. total de consilieri absenti      =      0                                                               - “abtineri”  =  0 

 

Se comunica 1 exemplar Institutiei Prefectului judetul Argeș/1 exemplar Primar/ 1 exemplar 

dosar/ 1exemplar afisat.                                                
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