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PROIECT                                                                                                 Avizat 

Judeţul Argeş                                                                                  Secretar general 

Consiliul Local Țițești                                                                 Greab Elena Cristina 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de  investitii:  

,, Lucrari de constructii si canalizare in zona Zbarciog,  

in comuna Titesti, judetul Arges”  

 

Având în vedere: 

-Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Art. 1 alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) si (2) din H.G. nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate de fonduri publice; 

 
Luand act de: 

 

a) referatul de aprobare al Primarului Comunei Țițești, in calitatea sa de initiator, 

inregistrat sub nr. 7401 din 16.08.2022 

b) raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Comunei Țițești, inregistrat sub nr. 7404 din 16.08.2022 

 

     În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

Avizele consultative ale comisiilor de specialitate al Consiliul Local al Comunei 

Țițești 

       În temeiul prevederilor art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. a, din OUG nr. 57/2019 

privind codul administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIȚEȘTI 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

    

 

 

        

 



 

 

 

 

             CONSILIUL LOCAL ŢIŢEŞTI   

 JUDEȚUL  ARGEȘ 
Tel/Fax: 0248/299.012, C. F. 4971944, E-mail: primariatitesti@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

    Art.1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru pentru obiectivul de  

investitii: ,, Lucrari de constructii si canalizare in zona Zbarciog,  in comuna Titesti, 

judetul Arges 

 

    Art.2. Primarul Comunei Țițești, prin compartimentele de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  

    Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului general al Comunei, în termenul prevazut de lege, Primarului Comunei 

Țițești, județul Argeș, Instituției Prefectului județul Argeș și se afisează la sediul 

instituției, precum și pe pagina de internet. 

 

 

INITIATOR 

PRIMAR 

SAVU GHEORGHE 


