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Judeţul Argeş                                                                                   

Consiliul Local Țițești                                                                  

 

HOTĂRÂRE 

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” 

Consiliul Local al Comunei ȚIȚEȘTI, Județ Argeș, întrunit în ședința 

extraordinară din data de  28.09.2022 

 

Analizând  

- raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei , 

inregistrat sub nr. 8929/27.09.2022 

- referatul de aprobare al  primarului Comunei Țițești  

- HCL nr. 39/08.06.2022, adoptata de Consiliul Local al comunei 

Titesti , judet Arges  

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Titesti  

- Prevederile art. 4 alin.1, lit. e si art. 6, alin. 1 din Ordinul 

1366/2018 pentru aprobarea procedurii privind scoaterea din 

circuitul agricol al pajistilor permanente 

- Prevederile art. 92, alin. 3 si art. 93 alin.1 si art. 102 din Legea nr. 

18/1991 privind fondul funciar cu modificarile si completarile 

ulterioare 

       în temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
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Art. 1 Se aproba amplasarea unui  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” 

          Art. 2 Se aproba propunerea de a scoatere definitiva din circuitul agricol a 

terenului in suprafata de 242.86 mp din 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 si scoaterea temporara a suprafetei de 201 896,5 mp  

in vederea construirii parcului fotovoltaic, de utilitate publica . 

          Art. 3. Se aproba elaborarea Analizei energetice- Eficienta energetica la nivelul 

APL-urilor pentru proiectul ,, ,,Productie de energie din surse regenerabile pentru 

comercializare in scopul combaterii saraciei energentice la nivelul comunei Titesti, 

judetul Arges” 

         Art. 4.Se aproba elaborarea documentatiei in vederea emiterii avizelor necesare 

pentru proiectul ,,Productie de energie din surse regenerabile pentru comercializare in 

scopul combaterii saraciei energentice la nivelul comunei Titesti, judetul Arges” 

         Art. 5  Amplasamentul pe care se vor desfasura lucrarile este prezentat in 

Memoriul Tehnic ,, Amplasare parc fotovoltaic si imprejmuire teren,  pentru proiectul 

,,Productie de energie din surse regenerabile pentru comercializare in scopul 

combaterii saraciei energentice la nivelul comunei Titesti, judetul Arges” 

” , prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta 

        Art.6  Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, 

în condițiile Legii contenciosului administrative nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         Art.7 Prezenta hotărâre  se comunică, în mod obligatoriu,  prin  intermediul 

secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Titesti , prefectului județului Argeș,tuturor persoanelor interesate,   se afișează la 

sediul instituției precum și pe pagina de internet a institutiei . 

 

 
Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

          Grigorescu Laurentiu                                                              Secretar General, 

                                                                                Greab Elena Cristina 

Comuna Țițești , județul Argeș 

Nr.75  din 28.09.2022 

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” = 14 

Nr. total de consilieri prezenti     =    14                                                  - “contra” =   0 

Nr. total de consilieri absenti      =      1                                                  - “abtineri” =  0 

 

Se comunica 1 exemplar Institutiei Prefectului judetul Argeș/1 exemplar Primar/ 1 exemplar dosar/ 

1exemplar afisat. 
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