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Judeţul Argeş                                                                                                           

Consiliul Local Țițești 

 

HOTĂRÂRE  

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici/indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare drum de interes local în 

zona Golești, sat Țițești, comuna Țițești, judetul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

 
 

   Consiliul Local al comunei Țițești,  judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

21.09.2022 
              

- Referatul de aprobare al domnului primar, iniţiatorul proiectului; 

-  Referatul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 8591/19.09.2022 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici/indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare drum de interes 

local în zona Golești, sat Țițești, comuna Țițești, judetul Argeș”, aprobat pentru finanțare 

prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

- Avizele secretarului comunei si comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, din cadrul Consiliului Local 
Țițești,;   

- Prevederilor art. 44 ,alin. 1. din Legea 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

- OMDLPA nr. 1333/2021   privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea în aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) 
lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 

 

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG  nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTARASTE: 
         Art.1.Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

,, Modernizare drum de interes local în zona Golești, sat Țițești, comuna Țițești, judetul 

Argeș”, conform anexei nr.1  la prezenta hotarare. 

        Art.2.Se aproba devizul general actualizati aferent obiectivului de investiții ,, Modernizare 

drum de interes local în zona Golești, sat Țițești, comuna Țițești, judetul Argeș”, conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.   

       Art.3.Se aproba finanțarea de la bugetul local al Comunei Țițești,  a sumei de 280.917,58 lei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. 

(6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru 

categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 

1333/2021. 

.       Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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        Art.5..De îndeplinirea prezentei răspund, primarul comunei Titesti ,compartimentul financiar-

contabil , din cadrul Primăriei comunei Țițești,. 

        Art.6.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei,va fi 

comunicată persoanelor desemnate pentru îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş, în 

vederea efectuării controlului de legalitate, prin grija secretarului general al  comunei Țițești,. 
 

 

 
Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

          Grigorescu Laurentiu                                                              Secretar General, 

                                                                                Greab Elena Cristina 

 

Comuna Țițești , județul Argeș 

Nr. 70  din 26.09.2022 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor din art. 139 alin.1 OUG nr. 57/2019 

 

Nr. total de consilieri in functie   =    15                                     Voturi  - “pentru” = 15 

Nr. total de consilieri prezenti     =    15                                                 - “contra” =    0 

Nr. total de consilieri absenti      =      1                                                  - “abtineri” =  0 

 

Se comunica 1 exemplar Institutiei Prefectului judetul Argeș/1 exemplar Primar/ 1 exemplar dosar/ 

1exemplar afisat. 

 

 
 

  


