
           CONSILIUL LOCAL ŢIŢEŞTI
JUDETUL  ARGES

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

       PROIECT 
    Judeţul Argeş
Consiliul Local Țițești

HOTĂRÂRE 
privind convocarea Adunarii proprietarilor de terenuri din comuna Titesti in vederea

alegerii reprezentantilor acestora in Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor

Având în vedere: 
 
 - Expunerea de motive nr.3254/04.04.2022, a primarului Comunei Titesti 
 -  Raportul de specialitate nr.3255/04.04.2022, prin care se propune spre aprobare
proiectul de hotarare privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din comuna
Titesti, în vederea desemnarii a doi reprezentantanţi ai acestora in Comisia Locala de
Fond Funciar Titesti
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 12 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 2, alin. 1, lit. h din Hotararea
de  Guvern  nr.  890/2005,  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  procedura  de
constituire,  atributiile  si  functionarea  comisiilor  pentru  stabilirea  dreptului  de
proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor
de  proprietate,  precum  si  punerea  in  posesie  a  proprietarilor,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                                     H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se aproba convoacarea adunarii proprietarilor de teren din comuna Titesti ,judet
Arges  in vederea desemnarii a doi reprezentanţi ai acestora în Comisia Locala  de
Fond Funciar Titesti, in data de 15.04.2022, ora 10:00, in sala de sedinte din incinta
Primariei Comunei Titesti , judet Arges
Art. 2. In situatia in care la prima sedinta nu se intruneste majoritatea memebrilor se
va convoca o noua sedinta pentru data de 07.05.2022, ora 11:00
Art. 3. Daca nici la aceasta a doua sedinta nu se intruneste majoritatea membrilor , se
va convoca o a treia sedinta in data de 14.05.2022 , ora 11:00, care va lua o hotararare
cu majoritatea membrilor prezenti 
Art.4. Hotararea privind alegerea reprezentantului proprietarilor in Comisia Locala de
Fond Funciar Titesti se adopta cu majoritate simpla. 
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Art.5. Primarul comunei Titesti  în calitate de Presedinte al Comisiei Locale de Fond
Funciar Titesti  va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.6.  Prezenta  hotărâre  se  va  inainta  Instituţiei  Prefectului  judeţului  Arges,
Primarului comunei  Titesti,  membrilor Comisiei Loacale de Fond Funciar si se aduce
la cunoştiinţa publică prin afisare 

                                                           INITIATOR
                                                             PRIMAR
                                                      SAVU GHEORGHE


