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                                                 Avizat pentru legalitate 

Secretar general 

Greab Elena Cristina 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren in suprafata de 241065 mp ,ce apartine 

domeniului public al Primariei Comunei Titesti,  situat in Comuna Titesti, Sat Valea 

Stanii, T2, P9, avand numar cadastral 82728, jud. Arges, in vederea construirii unui parc 

fotovoltaic care va produce energie electrica din surse regenerabile 

 

 

 

 

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

ordinară, având în vedere: 

- referatul de aprobare al domnului Primar, iniţiatorul proiectului, inregistrat sub 

nr. 689/18.01.2023  

- raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Agricol din cadrul 

Primariei Comunei Titesti, inregistrat sub nr. 690/18.01.2023 

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

- art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin. 2 lit.b) și alin. 4 lit c) din OUG  nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

57/2019 privind Codul Administrativ.                          

 

                                                       HOTĂRĂŞTE  

 

 Art. 1. Se aproba dezmembrarea imobilului-teren in suprafata de 241065 mp ,ce 

apartine domeniului public al Primariei Comunei Titesti,  situat in Comuna Titesti, Sat 

Valea Stanii, T2, P9, avand numar cadastral 82728, jud. Arges, in vederea construirii 

unui parc fotovoltaic care va produce energie electrica din surse regenerabile,asa cum 

reiese din  asa cum reiese din planul de aplasament si delimitare a imobilului emis de 

EUROCAD GLOBAL PROCESSING S.R.L, anexa la prezenta hotarare,  astfel: 
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    - Lotul 1 in suprafata de 202145 mp , categoria de folosinta pasune 

     - Lotul 2, in suprafata de 38920 mp, categoria de folosinta pasune 

 

           Art.2. Prezenta hotărâre va comunica, prin grija secretarului general al comunei, 

Primarului comunei, Compartimentului Agricol  și Instituției Prefectului – Județul Argeș 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

                                                                      INITIATOR 

                                                                        PRIMAR 

                                                               SAVU GHEORGHE  
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