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Avizat 

Secretar general  

 Greab Elena Cristina 

Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea extinderii retelei de gaze naturale pe lungimea imobilului de 

aproximativ 437 m -strada Dezvoltatorilor  ( punct ,, La Morari”) din comuna Titesti, sat 

Bucsenesti Lotasi,jud.Arges 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TITESTI 

 
           Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art.120 și art.121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art.7 alin. (2) și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

d) Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului 

național de investiții „Anghel Saligny”; 

f) Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 

nr.278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoria de investiții 

prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021. 

În baza prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. 

m) și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul Comunei Titesti, dl.Savu 

Gheorghe, în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Titesti 

  În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.„e” din Ordonanța de 

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

ulterioare; 
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 HOTĂRĂȘTE: 

 

  

           Art.1. Se aprobă extinderea retelei de gaze naturale pe lungimea imobilului de 

aproximativ 437 m -strada Dezvoltatorilor  ( punct ,, La Morari”) din comuna Titesti, sat 

Bucsenesti Lotasi,jud.Arges 

            Art.2. Cu ducere la indeplinire se mandateaza Primarul comunei Titesti,  dl Savu 

Gheorghe . 

           Art.3.  Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducere la cunostinta publica ,va fi 

comunicata  in termen  Institutiei Prefectului – Judetul Arges si instituțiilor interesate. 

 

 

 

 

 

                                                         INITIATOR 

                                                            PRIMAR 

                                                  SAVU GHEORGHE  
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