
CONSILIUL LOCAL  POIENARII DE MUSCEL 

JUDEŢUL ARGEŞ 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 33/25.06.2019 

privind darea în folosință gratuită a unui teren situat în intravilanul satului Jugur  cu suprafață de 

100 mp.aparținând domeniului public pentru construirea unei capele mortuare  de către  Parohia 

Jugur 

 

 

Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară ; 

 Având în vedere : 

-expunerea de motive nr. 3013/18.06.2019  a d-lui primar consilier Anghel Boarță Ion  

  - adresa nr. 3/26.05.2019 a Parohiei Jugur  prin care solicită atribuirea unui teren în 

suprafață de 100 mp. pentru construirea unei capele mortuare 

  -referatul nr. 3014/18.06.2019 întocmit de secretarul comunei  

  -prevederile art.8 alin.1 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul 

general al cultelor 

  -dispozițiile art.874-875 din Codul civil 

  - art.17 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică ,cu modificările și 

completările ulterioare  

  - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate  

  În baza art. 36 alin.2 lit.c ,art.36 alin.6  lit.b ,  art.45 alin. 3 și art.124   din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală  republicată ,cu modificările şi completările 

ulterioare   :       

 

 

HOTĂRĂȘTE  

 

 

  Art.1 Se aprobă  în folosință gratuită  pe o perioadă de 49 ani a terenului în suprafață de 

100 mp.  situat în intravilanul satului Jugur ,comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș aparținând 

domeniului public  ,pentru construirea unei capele mortuare de către Parohia Jugur ,conform 

contractului de dare în folosință gratuită  prevăzut în Anexa nr.1  

  Art.2. Terenul dat în  folosință gratuită este identificat în Planul de amplasament și 

delimitare a imobilului conform Anexei  nr.2  

  Art.3 Parohia Jugur nu va încasa taxe  de la cetățeni pentru folosirea capelei mortuare 

sub sancțiunea rezilierii unilaterale a  contractului de dare în folosință gratuită . 

  Art.4 Se împuternicește primarul comune Poienarii de Muscel ,dl. Banzea Ion în vederea 

semnării contrcatului sus-menționat . 

  Art.5 Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.6   Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică comunicată  primarului ,Parohiei Jugur  şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control 

legalitate. 

 

 Dată astăzi  :25.06.2019 

  

  Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 

             Popescu Bogdan George                                                                  Secretar 

               Boboc Remus Eduard 

 Nr.consilieri prezenţi :13 

 Nr. Voturi  -   pentru  :13 

        -împotrivă :0 


