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                                                                                                                     Secretar general 

                                                                                                                 Greab Elena Cristina 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea deschiderii investiției pentru proiectul: Crearea Centrului de zi 

de asistență și de recuperare pentru persoane vârstnice și a Unității de îngrijire 

la domiciliu din Comuna Țițești, cu valoare estimată maximă de circa 6.000.000 

lei cu sursă de finanțare: PNRR Componenta 13. REFORME SOCIALE, Denumire 

reformă/investiție: I.4 Dezvoltarea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de 

reabilitare pentru persoane vârstnice, Denumire Apel: Crearea unei rețele de centre 

de zi de asistență și de recuperare pentru persoane vârstnice cu depunere estimată 

trimestrul I din 2023 

 

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

ordinară din data de 30.01.2023, analizând :  

- Raportul de aprobare, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Țițești  

- raportul de specialitate 

- Nota conceptuală 

- Tema de proiectare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 89, 90 și 91 din Ordonanța de urgență a 

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

ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. 1 lit. f, al art. 182 și art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se aprobă deschidere investiție pentru proiectul: Crearea Centrului 

de zi de asistență și de recuperare pentru persoane vârstnice și a Unității de 

îngrijire la domiciliu din Comuna Țițești, cu valoare estimată maximă de circa 

6.000.000 lei cu sursă de finanțare: PNRR Componenta 13. REFORME SOCIALE, 

Denumire reformă/investiție: I.4 Dezvoltarea unei rețele de centre de îngrijire de zi 

și de reabilitare pentru persoane vârstnice, Denumire Apel: Crearea unei rețele de 

centre de zi de asistență și de recuperare pentru persoane vârstnice cu depunere 

estimată trimestrul I din 2023. 

Art. 2 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții Crearea 

Centrului de zi de asistență și de recuperare pentru persoane vârstnice și a 

Unității de îngrijire la domiciliu din Comuna Țițești, conform anexei 1. 
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Art. 3 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții Crearea 

Centrului de zi de asistență și de recuperare pentru persoane vârstnice și a 

Unității de îngrijire la domiciliu din Comuna Țițești, conform anexei 2. 

Art. 4 Se aprobă Contractarea servicii de elaborare documentațiilor suport 

pentru obținerea finanțării 

Art. 5 Contractarea se va face prin sistemul electronic SEAP cu încadrarea și 

respectarea prevederilor bugetare pe anul 2023. 

Art. 6 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului și 

serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al 

Comunei Țițești. 

            Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 

Primarului comunei Țițești, Compatimentelor de specialitate și Instituției 

Prefectului – Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR 
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