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Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației a proiectului privind obiectivul 

“Sistem centralizat de canalizare etapa III, în comuna Țițești, județul Argeș” 

 

 

Consiliul Local al Comunei Țițești, întrunit în ședință  ordinară analizând: 

-referatul de aprobare  nr.7906/7.10.2021 al primarului Comunei Țițești 

-raportul compartimentului  de specialitate nr. 7907/07.10.2021. 

Având în vedere : 

-avizul favorabil al comisiei de buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al 

comunei Țițești; 

-prevederile HCL nr.24/14.04.2021 de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2021; 

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-prevederile art  1, alin. (1), alin. (5) din OUG nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru 

aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny" publicat în  

Monitorul Oficial nr. 849 din 6 septembrie 2021, 

-prevederile art. 6, alin.(1), lit.a) si b), art. 4.alin.(1) din Normele Metodologice 

din 21 septembrie 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de 

investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. 

(1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 Aprobate prin 

Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1.333 din 

21 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 22 

septembrie 2021. 

- prevederile art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.a),b) si alin.(4) lit.a), d), art.139 alin.(3) lit.a) 

si e) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ. 
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Art.1 Se aprobă Cererea de finanțare, prin Programul National de Investiție 

Anghel Saligny pentru obiectivul de investiții “Sistem centralizat de canalizare 

etapa III, în comuna Țițești, județul Argeș” prevazută in Anexa nr. 1  la 

prezenta hotărâre. 

  Art.2  Se aprobă Devizul General estimativ pentru obiectivul de investiție 

“Sistem centralizat de canalizare etapa III, în comuna Țițești, județul Argeș”, 

prevăzut în  Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.               

Art.3 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotarare. 

Art.4 Primarul comunei Țițești, cu  sprijinul compartimentelor de 

specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 

Primarului comunei Țițești, Compatimentului Investiții și Instituției Prefectului – 

Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 

 

 

 
Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

                  Brutărea Liviu                                                                Secretar General, 

                                                                               Poștaliu Adriana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.61 adoptată în ședința ordinară din data de 21.10.2021 cu un număr de 15 voturi 

”pentru” din 15 consilieri în funcție 


