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Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea implementării proiectului și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 

investiții “Eficientizare energetică Școala Gimnazială I.C. Lăzărescu Țițești din comuna 

Țițești, județul Argeș” 

 

 

Consiliul Local al comunei Țițești, judeţul Argeș, întrunit în şedinţă publică 

ordinară, având în vedere: 

- Referatul de aprobare al domnului primar, iniţiatorul proiectului; 

- Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul investiții 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

- prevederile Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele 

de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

- prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu  alin. 7 lit.d) din OUG  nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ  

- oportunitatea investiţiei conferita de accesarea de fonduri europene prin 

„Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 

energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ”,  proiect ce 

va fi depus online în cadrul aplicației web a Administrației Fondului de Mediu ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)  

din OUG  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

                                                
HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului “Eficientizare energetică 

Școala Gimnazială I.C. Lăzărescu Țițești din comuna Țițești, județul Argeș”, 

denumit in continuare Proiectul. 

 Art.2 Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-

economici ai proiectului prevăzuți în Anexa nr.1, care face parte integranta  din 

prezenta hotărâre.  

Art.3 Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente 

cheltuielilor eligibile ale obiectivelor proiectului, conform Anexei  nr. 2, care face 

parte integranta  din prezenta hotărâre.  
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Art.4. Se aprobă asigurarea și susținerea cheltuielilor neeligibile ale 

obiectivelor proiectului, conform Anexei  nr. 3, care face parte integranta  din 

prezenta hotărâre.  

Art.5. Cheltuielile aferente proiectului  se prevăd în bugetul local pentru 

perioada de realizarea a investiției, în cazul obținerii  finanțării prin A.F.M., 

potrivit legii cel puţin 5 ani după darea în exploatare de către Consiliul Local al 

Comunei Tițești. 

Art.6. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure 

veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani  de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului.  

Art.7. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, 

în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite sau administrator  public al 

comunei. 

Art.8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul Comunei Tițești, dl. Savu Gheorghe. 

Art.9. Prezenta hotarare se comunica , prin intermediul secretarului comunei 

Țițești, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Țițești și Instituției 

Prefectului – Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate. și se 

aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei. 
 

 

 

 

Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

                  Buzatu Aurelian                                                                Secretar General, 

                                                                                        Poștaliu Adriana 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.69 adoptată în ședința ordinară din data de 25.11.2021 cu un număr de 15 voturi 

”pentru” din 15 consilieri în funcție 


