
 

 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Local Țițești din data de 22.08.2022 

  

În conformitate cu prevederile 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. 195/16.08.2022  a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului 

Local al comunei Țițești, pe data de 22.08.2022 , ora 16:00.  

  Prin convocatorul nr.  7413 /16.08.2022 au fost invitați consilierii locali, pentru a participa 

la ședința Consiliului Local iar invitația a fost transmisă electronic tuturor consilierilor.  

  Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea ordinii de zi prin afişare la avizierul 

instituţiei si pe pagina web a institutiei, conform procesului verbal de afişare.  

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

Sunt îndeplinite prevederile art. 137 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 

ședința este statutară, se pot adopta hotărâri în condițiile legii. 

Dl președinte de ședință dl. Grigorescu Laurentiu, roagă colegii care au un interes 

patrimonial în ceea ce privește adoptarea vreunui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, să 

declare acest lucru și să nu participe la votarea respectivului proiect.  

Dl președinte de ședință, dl.Grigorescu Laurentiu , prezintă proiectul ordinii de zi. Acesta 

cuprinde 10 puncte,respectiv:  

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare  din data de 25.07.2022 

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

05.08.2022 

3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în data de 

12.08.2022 

        4.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Țițești 

            5.  Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței unui bun imobil la domeniul public al 

comunei Țițești, județul Argeș 

6. Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței unui bun imobil la domeniul public al 

comunei Țițești, județul Argeș 

           7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investitii: ,,Lucrari de constructii canalizare in zona Zbarciog, in comuna Titesti, judetul Arges”  

8. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii ”ASOCIAȚIEI PENTRU 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI ȚINUTUL PLAI MUȘCELEAN” 

9. Intrebari si interpelari. 

 

      Se supune la vot. Se votează  în unanimitate ”pentru”. 

Se ia în discutie aprobarea procesului-verbal al  ședinței ordinare  din data de 25.07.2022  

Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se ia în discutie aprobarea pocesului-verbal al sedintei Consiliului Local din data de 

05.08.2022. Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”.  

Se trece la pct. 3  de pe ordinea de zi  privind aprobarea procesului-verbal al ședinței 

extraordinare convocată de îndată în data de 12.08.2022. Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se 

votează în unanimitate ”pentru”.  

        Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi – privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Țițești 

        Dl. prima ia cuvantul. Este mentionat faptul ca faţă de ultima Organigramă şi Stat de 

funcţii a Aparatului de Specialitate al primarului comunei Țițești intervin următoarele modificări în 



cadrul Compartimentului Agricol  a fost ocupat prin concurs un post  - funcţie publica  de execuţie  

- inspector debutant , motiv pentru care se impune aprobarea proiectului de hotarare in forma 

prezentata. 

      Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

      Se trece la pct. 5 pe ordinea de zi , respectiv atestarea apartenenței unui bun imobil la domeniul 

public al comunei Țițești, județul Argeș. 

        Dl. primar spune ca in urma verificărilor efectuate de catre personalul primăriei împreună cu 

o persoană autorizată, s-a constatat faptul că imobilul situat in intravianul UAT Titesti , din comuna 

Titesti, sat Valea Stanii, jud. Arges,  nu a fost inclus în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului 

public al comunei Țițești. 

În urma acestor verificări, a fost elaborat Planul de amplasament și delimitare a imobilului 

din care a reieșit că acest teren  are o suprafață masurata de 8735 mp, fiind un teren neimprejmuit. 

imobilul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, nu este grevat de 

sarcini și nu formează obiectul unor litigii. 

 Imobiliul se încadrează în lista bunurilor prevăzute în anexa 4 din OUG nr. 57/2019. 

 În baza hotărârii de atestare a apartenenței la domeniul public urmează intabularea în cartea 

funciară a imobilului mai sus-menționat, pentru ca ulterior să completăm inventarul domeniului 

public al comunei Țițești. 

Față de cele de mai sus, propunem atestarea apartenenței acestui teren la domeniul public 

al comunei Țițești. 

In acest scop s-a elaborat proiectul de hotărâre, pentru a fi intodus pe ordinea de zi a ședinței 

Consiliului Local Țițești. 

 

        Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

         Se trece la pct. 6 pe ordinea de zi , respectiv atestarea apartenenței unui bun imobil la 

domeniul public al comunei Țițești, județul Argeș.Este prezentata utilitatea aprobarii acestui 

proiect de hotarare ca si la  punctul anterior. 

            Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

Se trece la pct. 7 pe ordinea de zi , respectiv  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii: ,,Lucrari de constructii canalizare in zona Zbarciog, in comuna 

Titesti, judetul Arges” 

Dl primar preia cuvantul. Este mentionat faptul ca accesul la reteaua de canalizare pentru 

cei care nu sunt bransati este necesara deoarece locuintele acestora sunt prevazute cu latrine sau 

bazine vidanjabile de acumulare a apelor uzate menajere .Aceasta situatie permite infiltrarea in sol 

si infestarea stratului freatic , fapt ce duce la poluarea mediului prin factorul apa uzata menajera. 

Principalul efect al acestui proiect de investitii il constituie realizarea sistemului centralizat 

de canalizare menajera pentru a putea fi monitorizat cantitativ si calitativ in vederea respectarii 

legislatiei de mediu din Romania si alinierea la normele europene , deci oportunitatea si necesitatea 

investitiei sunt evidente.  

               Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

   Se trece la pct. 8 pe ordinea de zi , respectiv aprobarea constituirii ”ASOCIAȚIEI 

PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI ȚINUTUL PLAI MUȘCELEAN 

              Dl primar preia cuvantul. Este adus in dicutie faptul ca prin constituirea ”Asociației 

pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI ȚINUTUL PLAI MUȘCELEAN”, asociații 

urmăresc implementarea mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de 

competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă 

Integrată a Ținutului Plai Mușcelean. 



      Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al 

locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, pentru îmbunătățirea 

calității vieții locuitorilor din Ținutul Plai Mușcelean, atingerea și respectarea 

standardelor europene privind protecția mediului, a dezvoltării economice, precum și 

creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în 

dezvoltarea durabilă în Ținutul Plai Mușcelean.  

 

               Se supune la vot. Se votează în unanimitate ”pentru”. 

               La punctul ,, Diverse”, nu sunt alte subiecte de discutat. 

               Nemaifiind subiecte de discutat, se declară închisă ședința. 

 

 

    

 

 

 

             Președinte de ședință,                                                                 Secretar General, 

Grigorescu Laurentiu                                                                Greab Elena Cristina 


