
  

 

 

 

CONSILIUL LOCAL ȚIȚEȘTI 

JUDEȚUL  ARGEȘ 
 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Țițești 

din data de  26.09.2022 

 

  În conformitate cu prevederile art. 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. 409/2021 , a fost convoacată şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

comunei Țițești, pe data de 26.09.2022 ora 16,00  

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

  Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local Țițești au fost conduse de către dl. 

consilierGrigorescu Laurentiu . Au fost dezbătute următoarele  : 

Nr. 

crt 

Titlul proiectului de hotărâre Adoptat cu: 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare  din data de  22.08.2022 Unanimitate de 

voturi ”pentru” 

2.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată 

în data de 31.08.2022 

 

Unanimitate de 

voturi ”pentru” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul  2022 

 

 

Unanimitate de 

voturi ”pentru” 

4. Proiect de Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecnomici 

pentru obiectivul de investitii ,,Intretinere si reparatii curente DC83 

Valea Stanii, Comuna Titesti, judetul Arges” 

Unanimitate de 

voturi ”pentru” 

5. Proiect de hotărâre privind infiintarea serviciului de iluminat 

public, aprobarea caietului de sarcini , studiul de oportunitate, Strategia 

locala de dezvoltare a Serviciului de iluminat public,  regulamentul 

serviciului de iluminat public la nivelul comunei Titesti, judet Arges si 

alegea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei 

Titesti, judet Arges 

 

Unanimitate de 

voturi ”pentru 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-

economici la obiectivul de investitii : ,, “Modernizare drum de interes 

local în zona Golești, sat Țițești , în comuna Țițești, județul Argeș” 

 

 

Unanimitate de 

voturi ”pentru”  

7. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei pentru concesionarea  

terenului extravilan in suprafata de 310 000 mp,  situat in  Comuna Titesti, 

sat Valea Stanii, Tarla 2,9, judet Arges, identificat cu numarul cadastral 

82727  

 

Unanimitate de 

voturi ”pentru” 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti al Consiliului 

Local Țițești în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 

”I.C.Lăzărescu” Țițești în anul școlar 2022 – 2023 

 

Unanimitate de 

voturi ”pentru” 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al Unanimitate de 
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JUDEȚUL  ARGEȘ 
 

 

 

 

burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

din comuna Țițești 

 

voturi ”pentru” 

10. Proiect de hotarare privind insusirea evaluarii terenului in suprafata de 225 

mp ce face parte din  imobilul teren cu numarul cadastral 80145, inscris in 

Cartea Funciara cu nr. 80145 situat in Sat Valea Manastirii, comuna 

Titesti, judet Arges. 

 

Unanimitate de 

voturi ”pentru” 

 

 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei 

comunei Țițești şi se va publica în site-ul propriu.  

 

 

 

SECRETAR GENERAL  

Greab Elena Cristina 


