
  

 

 

 

CONSILIUL LOCAL ȚIȚEȘTI 

JUDEȚUL  ARGEȘ 
 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Țițești 

din data de  28.06.2022 

 

  În conformitate cu prevederile art. art. 133  alin 2 lit. a , art.  134 alin. 1 lit. a,  alin. 2 , alin. 3 

lit. a) şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispoziţia 

primarului comunei Țițești nr. 409/2021 , a fost convoacată şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

comunei Țițești, pe data de 28.06.2022 ora 16.  

  Din totalul de 15 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenți 15. 

 Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local Țițești au fost conduse de către d-na consilier 

Deaconu Vergilia . Au fost dezbătute următoarele  : 

Nr. 

crt 

Titlul proiectului de hotărâre Adoptat cu: 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare  din data de  30.05.2022 Unanimitate de 

voturi ”pentru” 

2.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată 

în data de 08.06.2022 

 

Unanimitate de 

voturi ”pentru” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al 

obiectivului de investitii ,,Aparare de mal gabioane in amonte si aval 

podul fostului CAP , DC83, comuna Titesti, judet Arges “  

 

Unanimitate de 

voturi ”pentru” 

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru 

stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul pe proprietatea 

publica sau privata a comunei Titesti, judetul Arges , in vederea 

construirii, instalarii, intretinerii, inlocuirii ori mutarii retelelor de 

comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura fizica 

necesare s ustinerii acestora 

 

Unanimitate de 

voturi ”pentru” 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii conditiilor de acces pe 

proprietatea  Unitatii Administrativ Teritoriale, comuna Titesti , judetul 

Arges si a conditiilor de constituire  in favoarea RCS&RDS a dreptului de 

acces cu privire la o suprafata de 225 mp din imobilul teren cu numar 

cadastral 80145, inscris in Cartea Funciara nr. 80145 Titesti, jud. Arges. 

Unanimitate de 

voturi ”pentru 

6. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de concesiune 

inregistrat sub nr. 4596/16.05.2022, pentru terenul in suprafata de 26,6388 

ha , situat in Sat Valea Manastirii, Comuna Titesti, judet Arges. 

 

Unanimitate de 

voturi ”pentru”  

 

 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei 

comunei Țițești şi se va publica în site-ul propriu.  

 

 

 

SECRETAR GENERAL  

Greab Elena Cristina 


