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Judeţul Argeş                                                                                                   

Consiliul Local Țițești 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții, ,,Extindere retea 

apa si bransamente in zona Deleni, sat Bucsenesti Lotasi ” din comuna Titesti , judet Arges 

 

 

Consiliul Local al comunei Țițești, judeţul Argeș, întrunit în şedinţă publică 

extraordinară, având în vedere: 

- Referatul de aprobare al domnului primar, iniţiatorul proiectului; 

- Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul investiții 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

- prevederile Hotărârii de Guvern cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare 

și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, 

- prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu  alin. 7 lit.d) din OUG  nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ  

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

                                                

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții   ,, Extindere 

retea apa si bransamente in zona Deleni, sat Bucsenesti Lotasi ” din comuna Titesti , judet 

Arges , conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 

Țițești prin Compartimentul Investiții. 

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

Țițești, Compatimentului Investiții și Instituției Prefectului – Județul Argeș în vederea 

exercitării controlului de legalitate. 
 

 

 

 

 
Președinte de ședință,                                                        Contrasemnează pentru legalitate 

Grigorescu Laurentiu                                                                           Secretar General, 

                                                                                         Greab Elena Cristina 

Comuna Țițești , județul Argeș 

Nr. 76 din 05.10.2022 

 

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      =      0                                                  - “abtineri” =  0 
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Se comunica 1 exemplar Institutiei Prefectului judetul Argeș/1 exemplar Primar/ 1 exemplar 

dosar/ 1exemplar afisat. 
 


