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PROIECT                                                                                                                      Avizat, 

Nr. 13/09.03.2022     

                                                                                                                  Secretar general delegat                                        

                                                                                                                        Duculescu Carmen 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea dobândirii de către Comuna Țițești a terenului ce face obiectul 

renunţării la dreptul de proprietate de către Vârșă Florian-Adrian, înscris în CF 

nr. 81778 în suprafaţă de 259 mp, teren neîmprejmuit parțial 

 

 

 

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

ordinară în data de 28.03.2022, având în vedere: 

-  Referatul de aprobare al domnului primar, iniţiatorul proiectului; 

- Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Urbanism și 

Compartimentul Agricol 

-  Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Țițești; 

- Adresa nr. 2159/04.03.2022, înregistrată la Primăria Comunei Țițești de către 

Vârșă Florian-Adrian, prin care ne înştiinţează cu privire la renunţarea dreptului de 

proprietate asupra imobilului -teren , situat în Țițești , înscris în C.F. nr. 81778 

Țițești, în suprafaţă de 259  mp, teren neîmprejmuit parțial, reprezentând teren în 

vederea realizării unui drum public; 

- "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr. 577 din 

08.02.2022, la Uniunea Națională a Notarilor Publici – Societatea Profesională 

Notarială ”Didea Lex” prin care proprietarul imobilului-teren menţionat mai sus, 

declară că, renunţă la întreg dreptul de proprietate asupra acestuia, totodată declară 

că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituţi; 

- prevederile art 553, alin.(2), art.562, alin.(2) şi art.889 din Codul Civil; 

  În conformitate cu prevederile art 129 alin.(2), lit.c) şi art.296, alin.(2) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  În temeiul art.139 alin.(2) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;               

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă dobândirea de către Comuna Țițești, în domeniul privat, a 

terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Vârșă Florian-

Adrian, înscris în CF nr. 81778 în suprafaţă de 259 mp, teren neîmprejmuit parțial. 

Art.2. Se aprobă trecerea imobilului-teren, menţionat la art.1, din domeniul 

privat al Comunei Țițești în domeniul public al Comunei Țițești, în vederea 

realizării unui drum public.   

Art.3. Primarul comunei Țițești, prin intermediul Compartimentului 

Contabilitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.      
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Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 

Primarului comunei Țițești, Compartimentului Contabilitate și Instituției Prefectului 

– Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 
INIȚIATOR, 

PRIMAR 

SAVU GHEORGHE 


