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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea documentației tehnico-economica - faza Studiu de 

Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici  pentru  obiectivul de investitii 

,, Suplimentare sursa de apa si capacitate de inmagazinare in satul Valea 

Manastirii, comuna Titesti, judetul Arges‘’ 

 

 

Consiliul Local Ţiţeşti, judeţul Argeş întrunit în şedinţa ordinară din 

data de  30.01.2023 

 Având în vedere: 

- Referatul  de aprobare  cu nr. 589/ 17.01.2023 al domnului primar ; 

- Raportul de specialitate cu nr. 590/17.01.2023 al d - nei inspector 

investitii, Popescu Cristina; 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 

- Prevederile art. 3, art.14 și art. 22 din Legea 500/ 2002 privind 

finanțele publice corroborate  art. 44 alin 1 din Legea 273/2006 ; 

- Prevederile  art. 1 alin 2 , art. 3,4,5  și anexele 1 si 2 din HG nr. 

907/2016 privind documentatiile tehnico -economice aferente obiectivelor 

de investitii; 

- Prevederile art. 7, alin.2 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică , republicată și art. 5, alin 2 din Legea 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

În baza art. 129 alin  4 lit d)  din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

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

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
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HOTARASTE 

 

 Art.1. Se aproba documentația tehnico-economica - faza Studiu de 

Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul de investitii 

,,Suplimentare sursa de apa si capacitate de inmagazinare in satul Valea 

Manastirii, comuna Titesti, judetul Arges‘’ 

   Art.2. Finanțarea obiectivului de investiții prevazut la art. 1 se va face din 

fonduri legal constituite, fara a ne limita la bugetul local 

    Art.3.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 

sediul Primăriei, va fi comunicată primarului si compartimentelor 

contabilitate, achiziții și investiții publice pentru îndeplinire, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Argeş în vederea exercitării controlului de legalitate, 

prin grija secretarului general al  comunei Ţiţeşti.  

 

 

 

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

SAVU GHEORGHE 
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