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PROIECT                                                                                                                              Avizat,  

      Secretar General, 

Judeţul Argeş                                                                                                          Greab Elena Cristina 

Consiliul Local Țițești 

 

                                                         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, judetul Arges 

 

Consiliul local al comunei Titesti , întrunit în ședința ordinară din 26.09.2022  

 

Având în vedere: 

 -prevederile art. 863 lit.a) si art. 1650 din Codul Civil  

- prevederile legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica si regimul juridic al acestora  

Examinând :  

  -referatul de aprobare nr. 8587/19.09.2022 al primarului comunei Titesti ;  

  -raportul de specialitate nr. 8593/19.09.2022 al compartimentului  urbanism din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Titesti,  

   -avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea 

domeniul public și privat al comunei, gospodărire comunală, protecția mediului, urbanism și 

amenajarea teritoriului 

    - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a 

drepturilor cetățenilor, protecție socială, servicii și comerț 

    - avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, cultură, culte, activități sportive și de 

agrement, agricultură 

    - Raportul de Evaluare privind estimarea chiriei, pentru o suprafata de teren de 225 mp situata in 

extravilanul comunei Titesti, judetul Arges, intocmit de TOTAL ROM PROIECT S.R.L., - membru 

corporativ ANEVAR – autorizatie 0252 

    Tinand cont de prevederile hotararii Consiliului Local Titesti cu nr. 43 din 28.06.2022, privind 

stabilirea conditiilor de acces pe proprietatea publica a Comunei Titesti precum si a conditiilor 

constituite in favoarea RCS&RDS a dreptului de acces cu privire la o supafata de 225 mp din 

imobilul teren cu numarul cadastral 80145, inscris in Cartea Funciara u nr. 80145 Titesti  

        În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit. c, alin.(6) lit.b, art.139 alin.(1) și alin.(3), lit.g, din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

                                                                 H O T Ǎ R Ă Ș T E:  

 

Art. 1.  Se aprobă raportul de evaluare privind estimarea chiriei, pentru o suprafata de teren de 225 

mp situata in extravilanul comunei Titesti, judetul Arges, intocmit de TOTAL ROM PROIECT 

S.R.L., - membru corporativ ANEVAR – autorizatie 0252 

Art2. Cu ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Țițești prin structurile de specialitate. 

 Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei, 

compartimentelor menționate pentru ducere la  îndeplinire și Instituției Prefectului – Județul Argeș 

pentru exercitarea controlului de legalitate 

 

 

 

                                                            INITIATOR 

                                                    SAVU GHEORGHE 


