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     DISPOZIŢIA nr. 240/ 27.09.2022 

privind convocarea  Consiliului Local  Ţiţeşti în ședință extraordinară convocată 

de îndată în 28.09.2022, ora 12.00 

 

 

Primarul comunei Ţiţeşti, judeţul Argeş având în vedere: 

a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

      b) art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin.(2), alin. (4), alin. (5), 

art. 198 alin. 1, privind Codul administrativ al României   

              În temeiul prevederilor  art.196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al României: 

 

DISPUNE 

 

Art.1 (1) Se convoacă Consiliul Local al Comunei Ţiţeşti în ședință 

extraordinară convocată de îndată,  în data de 28.09.2022,  ora 12,00  în  sala de 

ședințe a Consiliului Local Ţiţeşti, din cadrul sediului Primăriei  comunei Ţiţeşti. 

(2) Proiectul  ordinii de zi al ședinței este prevăzut în  Anexa la  prezenta 

dispoziție, care face parte integrantă  din aceasta. 

 Art.2 (1)  Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi se găsesc în format 

letric și electronic la sediul Primariei comunei Ţiţeşti la biroul secretarului general 

al comunei Ţiţeşti și vor fi transmise  consilierilor locali  prin mijloace electronice. 

  (2)Proiectele de  hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoțite de  documentele 

prevăzute de lege, se trimit spre avizare comisiilor de specialitate  ale Consiliului 

Local Ţiţeşti. 

(3)Aleșii locali vor  transmite avizele cerute de lege și sunt invitați  a formula 

și depune  amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi  în 

condițiile legii, până la data de 28.09.2022, ora 11,30. 

Art.3. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, în termenul 

prevăzut de lege, prin intermediul secretarului general al comunei Ţiţeşti,  

Primarului comunei Ţiţeşti, Instituției Prefectului- judeţul Argeș, domnilor 

consilieri locali şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare.    
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              Anexă la Dispoziția nr. 240 din 28.09.2022 a Primarului comunei Ţiţeşti 

 

Proiect 

al ordinii de zi  a ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului 

Local al comunei Ţiţeşti 

 

 

 

1.Proiect de hotărâre privind privind aprobare amplasare parc fotovoltaic si 

imprejmuire teren situat in extravilanul Comunei Titesti, sat Valea Stanii, Tarla 2 

si 9 , jud. Arges, cu suprafata totala de 241065 mp , identificat cu nr. cadastral 

82728, pentru proiectul ,,Productie de energie din surse regenerabile pentru 

comercializare in scopul combaterii saraciei energentice la nivelul comunei Titesti, 

judetul Arges” 

 

- Inițiator dl. Savu Gheorghe – primar  

- Aviz comisiile nr. 1, 2 și 3 
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