
 

 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Țițești din data de 25.07.2022 

 

 

  

În conformitate cu prevederile 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. 195/16.08.2022 a fost 

convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Țițești, pe data de 

25.07.2022, ora 16:00.  

  Prin convocatorul nr. 7413/16.08.2022 au fost invitați consilierii locali, pentru 

a participa la ședința Consiliului Local iar invitația a fost transmisă electronic tuturor 

consilierilor.  

   Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi prin afişare la 

avizierul instituţiei si pe pagina web a institutiei, conform procesului verbal de 

afişare.  

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

Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ședința este statutară, se pot adopta hotărâri în condițiile legii. 

D-na  președinte de ședință  Deaconu Vergilia , roagă colegii care au un interes 

patrimonial în ceea ce privește adoptarea vreunui proiect de hotărâre aflat pe ordinea 

de zi, să declare acest lucru și să nu participe la votarea respectivului proiect.  

D-na președinte de ședință, dl.Deaconu Vergilia  prezintă proiectul ordinii de 

zi. Acesta cuprinde 12 puncte,respectiv:  

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic General al Comunei Titesti, 

judet Arges si a Regulamentului local de urbanism aferent acestuia 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri strazilor de pe 

teritoriul administrativ al comunei Titesti, judet Arges si aprobarea Nomenclatorului 

stradal al comunei Titesti, judet Arges 

4 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli 

pe anul 2022 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august, 

septembrie si octombrie 2022 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei și statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Țițești 

 

 



7 Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui 

imobil, proprietatea publică a comunei Titesti , județul Argeș, cu număr cadastral 

80155 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții “Pod din beton armat peste paraul Valea Manastirii in 

punctul Poiana Marului ,Sat Valea Manastirii, in comuna Titesti, judet Arges” 

9. Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței unui bun imobil la domeniul 

public al comunei Țițești, județul Argeș 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „DISTRIBUȚIE ȘI SUPLIMENTARE SURSĂ DE 

APA VALEA MĂNĂSTIRII COMUNA ȚIȚEȘTI, JUD. ARGEȘ”. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii titulaturii obiectivului de 

investitii mentionat in Hotararea Consiliului Local Titesti, nr. 41/16.06.2021 

12. Diverse, intrebari interpelari: 

- prezentarea Consiliului Local Titesti a Raportului privind activitatea desfasurata 

de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in semestrul I, al anului 2022 

- altele 

          Se supune la vot. Se votează  în unanimitate ”pentru”. 

Se ia în discutie aprobarea pocesului-verbal al sedintei Consiliului Local din 

data de 30.05.2022 Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se votează în unanimitate 

”pentru”. 

          Se trece la pct. 2  de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Plan Urbanistic General al Comunei Titesti, judet Arges si a 

Regulamentului local de urbanism aferent acestuia. 

         Dl. primar arata ca tinand cont de faptul ca PUG-ul este necesar a fi reinnoit, 

datorita expirarii duratei de valabilitate a celui vechi, precum si datorita 

modificarilor impuse de adoptarea unor planuri urbanistice Zonale, sens in care 

propune analizarea proiectului de hotarare privind aprobarea Plan Urbanistic 

General al Comunei Titesti, judet Arges si a Regulamentului local de urbanism 

aferent,conform procedurilor prevazute de Regulamentul de organizare si 

functionare a Consiliului Local al Comunei Titesti, judet Arges, in vederea supunerii 

lui spre aprobare. 

Se supune la vot. Se votează  în unanimitate ”pentru”. 

Se trece la pct. 3  de pe ordinea de zi. Este înscris proiectul de hotărâre privind 

atribuirii de denumiri strazilor de pe teritoriul administrativ al comunei Titesti, judet 

Arges si aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Titesti, judet Arges 

     Sunt prezentate consilierilor locali denumirile drumurilor comunale ale Comunei 

Titesti, iar o parte din Anexa privind denumirile sunt discutate de catre consilierii 

locali si este data o forma finala a Anexei care este adoptata in unanimitate de catre 

acestia.  

   Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

    

 



       Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi – proiectul de hotarare  privind  

aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 

Dl primar ia cuvantul  si mentioneaza ca analizand executia la data de 

11.07.2022 se constata o incasare suplementara de 37.41 mii lei, care se 

mentine pana la sfarsitul anului la urmatorii indicatori: 

* 43.02.31 – sume alocate din bugetul AFIR = +9.08 mii lei; 

* 48.02.04.01 – sume primite in contul platilor efectuate in anul curent = 

+27.33 

* 37.02.01 - donatii si sponsorizare = +1 mii lei; 

Analizand stadiul executiei obiectivelor de investitii aprobate pentru anul 

2022 se constata necesitatea virarii de credite de la un capitol la altul al 

clasificatiei bugetare si de la un program la altul. 

  Avand in vedere cele mentionate mai sus se propune rectificarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si adoptarea prooiectului de 

hotarare in forma prezentata. 

   Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru,, 

       Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi – proiectul de hotarare  privind  alegerea 

presedintelui de sedinta pentru lunile august, septembrie si octombrie 2022 

     Dl. Primar spune ca luând în considerare faptul că mandatul 

preşedintelui de ședință în funcţie,respectiv doamna Deaconu Virgilia 

încetează, iar următorul este dl. Grigorescu Vasile Laurentiu , înaintăm spre 

aprobare Consiliului Local Țițești, prezentul proiect de hotărâre privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 2022, lunile august, septembrie, 

octombrie 2022 

     Ținând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa 

decizională a Consiliului Local al comunei Țițești în această privinţă, se 

propune aprobarea Proiectului de hotărâre în forma inițiata. 

   Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru,, 

      Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi – proiectul de hotarare privind  aprobarea 

organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Țițești 

 

 



  Dl. Primar arata ca faţă de ultima Organigramă şi Stat de funcţii a 

Aparatului de Specialitate al primarului comunei Țițești intervin 

următoarele modificări: 

- în cadrul Compartimentului contabilitate a fost ocupat prin concurs un 

post - funcţie publica de execuţie - inspector superior 

- în cadrul Compartimentului Taxe si impozite un post a ramas vacant – 

funcţie publica de execuţie – inspector asistent 

    Prin Proiectul de hotărâre se propune  Consiliului Local Țițești stabilirea 

unui număr de 32 posturi, incluzând şi cele 2 funcţii de demnitate publică, 15 

funcţii publice (1 funcţie de conducere şi 14 funcţii de execuţie) şi 15 funcţii 

contractuale, care sunt suficiente pentru acoperirea tuturor sarcinilor stabilite 

prin legi în competenţa autorităţilor locale. 

     În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se propune proiectul  de hotărâre privind  

aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Țițești. 

    Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru,, 

    Se trece la punctul 7  de pe ordinea de zi – proiectul de hotarare privind   

aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a 

comunei Titesti , județul Argeș, cu număr cadastral 80155 

    Dl primar spune ca urmare a admiterii cererii si emiterii referatului de 

dezmembrare de catre O.C.P.I. Arges, pentru imobilul situat in extravilanul 

comunei Titesti, judetul Arges a fost emisa documentația de dezmembrare a unui 

imobil, proprietatea publică a comunei Titesti , cu număr cadastral 80155, 

prevazută în anexele care fac parte integrantă din proiectul de  hotărâre,terenul in 

suprafata totala de 552 865 mp fiind dezmembrat în trei  unități individuale care 

sunt prezentate d-lor consilieri. 

   Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru,, 

  Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi – proiectul de hotarare privind  aprobarea 

Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Pod din 

beton armat peste paraul Valea Manastirii in punctul Poiana Marului ,Sat Valea 

Manastirii, in comuna Titesti, judet Arges” 

 



 Dl. primar arata d-lor consilieri faptul ca satul Valea Mânăstirii face parte din 

comuna Titesti si este situat pe versantul stâng al Văii Mânăstirii în partea de răsărit 

a comunei. 

     Amplasamentul podului studiat se afla în intravilanul comunei Titesti, deservind 

traficul local din satul Valea Manastirii. 

      Scopul investiţiei propuse este pentru a facilita accesul locuitorilor de pe malul 

drept al paraului Manastirea, avand in vedere ca drumul de acces DC 84 se afla pe 

malul stang. In prezent accesul la locuintele amplasate pe malul drept al paraului se 

face prin intermediul unor treceri prin vad, in anumite zone. 

  Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru,, 

  Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi – proiectul de hotarare privind  atestarea 

apartenenței unui bun imobil la domeniul public al comunei Țițești, județul Argeș 

    Dl.primar arata ca in urma verificărilor efectuate de catre personalul primăriei 

împreună cu o persoană autorizată, s-a constatat faptul că imobilul situat in 

intravianul UAT Titesti , din comuna Titesti, sat Valea Stanii, jud. Arges, nu a fost 

inclus în  inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Țițești. 

       În urma acestor verificări, a fost elaborat Planul de amplasament și delimitare a 

imobilului (anexat la prezentul), din care a reieșit că acest teren are o suprafață 

masurata de 608 mp, lungime de 46,99 m, iar lățimea alternând între 

2m și 4m. 

      Conform art. 286 alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ” 

Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile 

prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, 

declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege 

ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean.” 

   Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru,, 

  Se trece la punctul 10  de pe ordinea de zi – proiectul de hotarare  privind  aprobarea 

Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

„DISTRIBUȚIE ȘI SUPLIMENTARE SURSĂ DE APA VALEA MĂNĂSTIRII 

COMUNA ȚIȚEȘTI, JUD. ARGEȘ”. 

   Dl primar ia cuvantul si spune ca avand in vedere faptul ca dezvoltarea 

economico-sociala durabila a unei comunitati depinde in mare masura de 

nivelul echiparii edilitatre a acesteia, de asigurarea tuturor utilitatilor 

necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de comert si industrie si 

atragerii de noi membri in comunitate, potentiali investitori sau consumatori, 

prin ridicarea standardului de viata. 

  Se arata ca problema asigurarii retelelor de apa in mediul rural este in ultima 

perioada tot mai des dezbatuta , in vederea gasirii unor solutii tehnice si a unei 

finantari concrete , care sa asigure pentru locuitori posibilitatea de bransare 

la retelele de apa potabila, respectiv de racordare la un sistem de canalizare . 



    Prin urmare necesitatea realizarii acestei investitii rezulta din necesitatea 

de a asigura premisele unei dezvoltari durabile ulterioare, din punct de vedere 

economic, urbanistic , social, pentru a lasa generatiilor urmatoare un mediu 

propice dezvoltarii. 

  Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru,, 

  Se trece la punctul 11  de pe ordinea de zi – proiectul de hotarare  privind  aprobarea 

modificarii titulaturii obiectivului de investitii mentionat in Hotararea Consiliului 

Local Titesti, nr. 41/16.06.2021 

 

 Dl. primar ia cuvantul si arata ca in vederea depunerii proiectului pe masura de 

finantare Planul National de Redresare si Rezilienta , Componenta C5- VALUL 

RENOVARII , AXA 2- Schema de granturi pentru eficiente energética si rezilienta 

in cladiri publice, Operatiunea B1- RENOVAREA INTEGRATA ( 

CONSOLIDAREA SEISMICA SI RENOVARE ENERGETICA MODERATA) A 

CLADIRILOR PUBLICE in scopul eligibilitatii lucrarii pentru scoala Gimnazia I.C. 

LAZARESCU din Comuna Titesti, este necesara actualizarea /modificarea 

D.A.L.I. conform ghidului de finantare. 

   Se arata ca pe parcursul intocmirii documentatiei tehnice pentru acest obiectiv de 

investitii , dintr-o eroare materiala nu s-a preluat denumirea completa a obiectivului 

de investitii,, Eficientizare energetica Scoala Generala I.C. Lazarescu Titesti si sala 

de sport cu vestiare din comuna Titesti, judetul Arges’’ si ca pentru acest obiectiv 

urmeaza sa fie depusa o cerere de finantare,denumirea corecta fiind ,,Renovare , 

reabilitare energentica si consolidare seismica Scoala Generala I.C. Lazarescu , in 

comuna Titesti, judetul Arges” 

    Ținând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a 

Consiliului Local al comunei Țițești în această privinţă, se propune aprobarea 

Proiectului de hotărâre în forma inițiata. 

    Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru,, 

  La punctul  12-  Diverse, intrebari interpelari, este prezentat Consiliului Local 

Titesti a Raportulul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 

persoanelor cu handicap grav in semestrul I, al anului 2022.Domnii consilieri iau la 

cunostinta de continutul acestuia si nu sunt intrebari in aceasta privinta. 

  De asemeea nu sunt intrebari si interpelari 

  Nemaifiind subiecte de discutat, se declară închisă ședința. 

          Președinte de ședință,                                                     Secretar General, 

Deaconu Vergilia                                                          Greab Elena Cristina 


