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CONSILIUL LOCAL 
LEGISLATURA 2016 – 2020 
 
                                                                                                 - P R O I E C T -                           
 
 

H O T Ă R Â R E A    N R. ....... 
 

cu privire la avizarea conturului intravilanului pr opus în vederea aprobării 
ulterioare a Planului Urbanistic General pentru comuna Titești, județul Vâlcea, 

după obținerea avizelor necesare conform legii  
    
 
 Consiliul Local al Comunei Titeşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
.............2020 la care participă un număr de .... consilieri din totalul de 9 consilieri 
aleşi în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Titeşti nr. 1 din 
25.11.2020 domnul consilier Albușel Nicolaie a fost ales preşedinte de şedinţă; 
 Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Titești înregistrat la nr........ din 
......01.2021; 

- Raportul de specialitate al viceprimarului comunei Titești prin care se 
propune avizarea conturului intravilanului propus în vederea aprobării ulterioare a 
Planului Urbanistic General pentru comuna Titești, județul Vâlcea, după obținerea 
avizelor necesare conform legii, înregistrat la nr......... din .....01.2021;  
 Având în vedere raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, 
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ înregistrat la 
nr. .......... din ..........2020 prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;  

Realizând publicarea anunțului cu nr.......... din .......01.2021 privind elaborarea 
proiectului de hotarâre a consiliului local privind avizarea conturului intravilanului 
propus în vederea aprobării ulterioare a Planului Urbanistic General pentru comuna 
Titești, județul Vâlcea, după obținerea avizelor necesare conform legii, în contextul 
prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată; 

Ţinând cont de raportul de avizare sub aspectul legalităţii, întocmit de 
secretarul general al comunei înregistrat la nr.......... din ............2021; 

În conformitate cu prevederile art.46 alin.2 lit.a, art.56 alin.1 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 



completările ulterioare,  art.45 alin.1 lit.a din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu prevederile art.129 alin.2 lit.c, alin.6 lit.c din Ordonanța de 
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare;   

În temeiul art.139 alin.2 lit.e și a art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de  ..... voturi „pentru”, .. voturi 
împotrivă şi .... abţineri, adoptă următoarea:  
 

H O T Ă R Â R E : 
 
 Art.1.  Se avizează conturul intravilanului propus în vederea aprobării 
ulterioare a Planului Urbanistic General al comunei Titești, județul Vâlcea, după 
obținerea avizelor cerute de lege, conform documentației prezentate de către 
executant S.C. JOC ART S.R.L.  
 Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei, prin 
compartimentele de specialitate. 

Art.3. Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre va fi adusă 
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei și pe pagina de internet 
www.titesti.ro şi va fi comunicată primarului comunei, compartimentelor 
responsabile cu ducerea la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 
                  Titeşti la .........2021 
                         Avizat pentru legalitate, 
       Inițiator, 
          Primar,                                   Secretar general al comunei, 
          Cătălin Nicușor Daneș                                                       Petru Rouă  
 
 
Nr.ex.6 
Red/Dact.P.R. 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la avizarea conturului intravilanul ui propus 
în vederea aprobării ulterioare a Planului Urbanistic General pentru comuna 

Titești, județul Vâlcea, după obținerea avizelor necesare conform legii  
 
 

 În conformitate cu prevederile art.57 și a art.61 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, 
participarea publicului la activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism constă 
în implicarea acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activitățile de 
amenajare a teritoriului și urbanism. 

Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare și 
acces la justiție, referitor la activitățile de amenajarea teritoriului și de urbanism 
potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor și documentațiilor de urbanism și 
amenajarea teritoriului. 

Prin Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului 
s-a aprobat metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. 

Conform art.2 din metodologie prevederile acesteia se adresează tuturor 
inițiatorilor, elaboratorilor și avizatorilor de planuri de urbanism și de amenajarea 
teritoriului, precum și tuturor factorilor de decizie din domeniu și se aplică tuturor 
categoriilor de planuri de urbanism și amenajare a teritoriului, prevăzute de lege.  

Prin acest Regulament local se stabilesc componentele obligatorii ale 
informării și consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau 
revizuire a planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului. 

Responsabilitatea privind informarea și consultarea publicului revine autorității 
administrației publice responsabile cu aprobarea planurilor. 

Pentru stabilirea modului specific de aplicare a prevederilor metodologiei, 
conform art.8 alin.1 autoritățile administrației publice locale au obligația să adopte 
Regulementul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 
de urbanism și amenajare a teritoriului care stabilesc conținutul obligatoriu al 
acestuia. 

Față de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al 
Comunei Titești, Proiectul de hotărâre cu privire la avizarea conturului intravilanului 



propus în vederea aprobării ulterioare a Planului Urbanistic General pentru comuna 
Titești, județul Vâlcea, după obținerea avizelor necesare conform legii.      

 
 

 
Primarul Comunei Titești, 

Nicușor Cătălin Daneș  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
       La proiectul de hotărâre privind: avizare contur intravilan propus pent ru 
realizare Plan Urbanistic General Comuna Titești, județul Vâlcea. 
 
      Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la 
delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni de regenerare urbană. Aceste 
zone vor fi delimitate pe limite cadastrale și vor cuprinde zone omogene din punct de 
vedere funcțional, ce necesită implementarea unor operațiuni integrate, caracterizate 
de una sau mai multe dintre următoarele situații: 

• zone centrale 
• zone istorice 
• zone construite protejate 
• zone din mari ansambluri de locuit 

     Analiza situației existente a localității, precum și previziunile de dezvoltare, au 
condus la stabilirea unor priorități în ceea ce privește delimitarea zonelor construibile 
față de zonele agricole. 
     Limita intravilanului propus include toate suprafețele de teren ocupate de 
construcții, precum și suprafețele necesare dezvoltării localității pe o perioadă de 10 
ani. 
     Analizând situația existentă și ținând cont de opțiunile de dezvoltare ulterioară, s-a 
propus noua limită a intravilanului, regăsită în Planșa de reglementări urbanistice – 
Zonificare funcțională, cu următoarele categorii de intervenții propuse: 
În structura funcțională: 

• zona centrală cu funcțiuni complexe de interes public: administrative, 
învățământ, cultură, servicii, locuire; 

• zona rezidențială: locuințe și funcțiuni complementare locuirii cu clădirii P, 
P+1 

• zona serviciilor, unității mici de producție și de servicii ce nu produc zgomot, 
și nu sunt poluante, complementare zonei de locuit (mici ateliere artizanale 
desfășurate la domiciliu, ateliere de tâmplărie, unități de alimentație publică, 
pensiuni, etc.); 

• zona activităților legate de cult: bisericii, anexe legate de desfășurarea 
activităților de cult; 



• zona de sport, agrement, spații verzi; 
• zona de gospodărire comunală: cimitire; 
• zona industrială (depozitare); 
• zona pentru echipare tehnico-edilitară: rețele de apă, rezervoare de apă, stații 

de pompare apă potabilă, rețele electrice, telefonie, cablu TV, internet, etc; 
• zona pentru căi de comunicații și construcții aferente: drumuri; 
• alte zone(terenuri agricole, terenuri neconstruite, ape, păduri). 

În utilizarea terenurilor din intravilanul propus se va avea în vedere următoarele: 
• intervențiile se vor face numai prin păstrarea integrității mediului și 

protejarea patrimoniului natural și construit; 
• pe terenurile agricole din intravilan se poate construi cu respectarea 

condițiilor impuse de lege și Regulamentul de urbanism; 
• este interzisă includerea pădurilor în intravilan; 
• se interzice executarea de construcții în albiile minore ale cursurilor de apă, 

exceptând lucrările de poduri sau drumuri de traversare a cursurilor de apă; 
• în zonele cu valoare istorică, autorizarea se va face cu avizul Direcției 

Județene de Cultură; 
• măsuri și reglementări privind structura zonei, fondul construit, locuirea, 

instituțiile publice, aspectele spațial-perceptibile și compoziționale, 
protecția și conservarea mediului. 

Satul de centru Titești se desfășoară de-a lungul celor trei axe majore existente, care 
au perspective de dezvoltare în viitorul apropiat: drumul național 7D Câineni – 
Perișani, a drumului județean 703P Racovița – Titești și DC 3 Titești – Tărure.La 
intersecția celor trei drumuri este dezvoltată și zona centrală a satului. 
       Intravilanul a suferit mici modificări de restrângere și extindere, dar mai mult au 
fost corectate loturile dpă limitele de parcele sau după cărțile funciare la zi. 
       Zonă de restricție de construire se instituie pe o porțiune foarte mică de intravilan 
de-a lungul drumului național 7D în apropierea pârâului Valea Barbului, unde există 
alunecare de teren activă.   Majoritatea instituțiilor se găsesc tot în satul de centru, 
mai precis în zona centrală. 
       Pe teritoriul satului se găsesc două monumente istorice și de arhitectură, unul în 
zona centrală – Biserica Sf. Voievozi și celălalt la marginea vesticăa satului, întrun 
trup izolat – Cimitirul Eroilor din primul război mondial. 
       Preponderent în satul Titești, ca și în celelalte două sate, predomină zona de 
locuire individuală pe lot, locuințe cu regim de înălțime Parter, Parter + 1 Etaj.  
       Există câteva trupuri izolate, alcătuite majoritatea dintr-o singură gospodărie, 
acestea neputând fi legate de trupul principal, deoarece nu mai există interes de a se 
construi în preajma lor. 
       Satul Bratovești desfășurat cu precădere de-a lungul drumului județean 703P, 
fiind principala cale de legătură rutieră cu restul județului (Brezoi, Rm. Vâlcea), a 
suferit modificării în ceea ce privește conturul intravilanului propus, mai mult prin 
restrângeri, decât extinderi. De asemenea au fost făcute corecturi pe limite de parcele 



și pe cărți funciare. Restrângerea de intravilan a generat de asemenea izolării de 
gospodării, constituindu-se în trupuri separate, față de trupul principal. 
 Dotările satului se întâlnesc la artera principală de circulație DJ 703P: Cămin 
Cultural, Școala cu clasele I-IV(nefuncțională), cele două biserici din care una 
monument istoric (Biserica Sf. Nicolae) 
 La extremitatea nord-vestică a satului, în prelungirea zonei construite, s-a 
constituit un trup cu o gospodărie și o parcelă destinată echipării edilitare (Stația de 
captare a apei Racovița). 
 Și în satul Bratovești avem restricție de construire pentru o porțiune de 
extravilan la est de Pârâul Voicului. 
 Satul Cucoiu situat în partea de sud est a comunei, la limita cu comuna 
Perișani, este satul cu cea mai mare restrângere de intravilan. Acest lucru se datorează 
faptului că multe gospodării au fost părăsite odată cu fenomenele de alunecare a 
terenului ce au avut loc și care încă mai sunt active. Restrângerea zonei de intravilan 
a generat și aici că și în cele două sate, trupuri izolate cu una sau mai multe 
gospodării (în afara trupului principal). 
 Zona construită se desfășoară de-a lungul arterelor principale de circulație: DN 
7D și DC7. 
 Dotările din satul Cucoiu, se rezumă la o Școală cu clasele IV (nefuncțională) 
și o biserică cu cimitir (Biserica Sf. Constantin și Elena). 
 
Bilanțul teritorial al suprafe țelor din intravilanul existent. 
 

Zone funcționale Suprafață 
(ha) 

Procent (%) din 
total intravilan 

Locuințe și funcțiuni complementare 28,90 23,33% 
Unități industriale și de depozitare 0,00 0,00% 
Unități agro - zootehnice 0,00 0,00% 
Instituții și servicii de interes public 1,55 1,25% 
Căi de comunicație și transport rutier 8,00 6,46% 
Spații verzi, sport agrement, protecție 5,60 4,52% 
Construcții tehnico - edilitare 0,00 0,00% 
Gospodărie comunală, cimitire 0,25 0,20% 
Destinație specială 0,05 0,04% 
Terenuri agricole în intravilan 73,20 59,08% 
Ape  0,05 0,04% 
Păduri  0,80 0,65% 
Vegetație tânără 5,00 4,04% 
Terenuri neproductive 0,50 0,40% 
Total intravilan propus 123,90 100,00% 
 
Bilanțul teritorial al suprafe țelor din intravilanul propus 
 

Zone funcționale Suprafață Procent (%) din 



(ha) total intravilan 
Locuințe și funcțiuni complementare 62,40 64,33% 
Unități industriale și de depozitare 0,50 0,52% 
Unități agro - zootehnice 0,20 0,21% 
Instituții și servicii de interes public 1,55 1,60% 
Căi de comunicație și transport rutier 7,30 7,53% 
Spații verzi, sport agrement, protecție 5,80 5,98% 
Construcții tehnico - edilitare 0,27 0,28% 
Gospodărie comunală, cimitire 0,20 0,21% 
Destinație specială 0,05 0,05% 
Terenuri agricole în intravilan 16,84 17,36% 
Ape  0,04 0,04% 
Păduri  0,00 0,00% 
Vegetație tânără 1,60 1,65% 
Terenuri neproductive 0,05 0,05% 
Total intravilan propus 97,00 100,00% 
 
 

Întocmit, 
                 Viceprimar 

    Albușel Nicolaie 
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A N U N Ț  

 
 
Aducem la cunostința publicului 

 
PROIECTUL DE HOT ĂRÂRE 

cu privire la avizarea conturului intravilanului propus în vederea aprobării ulterioare a 
Planului Urbanistic General pentru comuna Titești, județul Vâlcea, după obținerea 

avizelor necesare conform legii 
 
 
 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați PRIMĂRIA COMUNEI 
TITEȘTI – Responsabil urbanism sau Viceprimar. 

În termen de 20 zile calendaristice de la afișare (începând cu data de 
15.01.2020), cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare, pe adresa Primăria Comunei Titești, sat Titești, județul Vâlcea, cod 
poștal 247492. 

Prezentul proiect de hotărâre poate suporta modificări funcție de propunerile 
primite. 

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise și în 
zilele de luni, marți, miercuri și vineri între orele 8.00-16.00, la telefonul direct 
0250756900 sau pe email titesti@vl.e-adm.ro 
 
 
 

Secretar general al comunei 
Petru Rouă 
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PROCES-VERBAL 
de îndeplinire a procedurii de transparență decizională încheiat astăzi 

15.01.2020 
 
 
 

 Subsemnatul Rouă petru secretar al comunei Titești și responsabil cu 
îndeplinirea obligațiilor de transparență decizională, am procedat la afișarea anunțului 
nr.144 din 15.01.2021, a raportului de specialitate nr.142 din 15.01.2021, a referatului 
de aprobare nr.141 din 15.01.2021 și a proiectului de hotărâre cu privire la avizarea 
conturului intravilanului propus în vederea aprobării ulterioare a Planului Urbanistic 
General pentru comuna Titești, județul Vâlcea, după obținerea avizelor necesare 
conform legii, după cum urmează: 
 - pe afișierul de la sediul instituției, pe strada Principală nr.44, sat Titești, 
comuna Titești, județul Vâlcea; 
 - prin postare pe pagina de internet a instituției; 
 Prezentele acțiuni sunt cuprinse în calendarul privind transparența decizională 
a proiectului de hotărâre cu privire la avizarea conturului intravilanului propus în 
vederea aprobării ulterioare a Planului Urbanistic General pentru comuna Titești, 
județul Vâlcea, după obținerea avizelor necesare conform legii. 
 Pentru care am întocmit prezentul proces – verbal. 
 
 

 Secretar general al comunei,                            
Rouă Petru 

 


