
CONSILIUL LOCAL  POIENARII  DE MUSCEL 

JUDEŢUL ARGEŞ 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 59/25.09.2018 

 privind asocierea UAT Poienarii de Muscel cu  Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti pentru 

înființarea a 2 secții externe de meșteșuguri și canto-muzică populară 

 

 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară ; 

  Având în vedere  adresa Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești nr. 1958/20.09.2018 

Luând în considerare expunerea de motive nr. 4573/20.09.2018  a d-lui primar Banzea I. cu 

privire la  asocierea  cu Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti în vederea înfiinţării  2 secții externe de 

meșteșuguri și canto-muzică populară 

  Văzând raportul  nr. 4574/20.09.2018 întocmit de secretarul   comunei ,  

  În baza art.36 ,alin.6 ,lit.a ,pct. 4  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală  , modificată şi completată potrivit căruia Consiliul Local asigură potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii ,cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura 

  În temeiul art.45 ,alin.2 ,lit.f din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală 

modificată şi completată  : 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1 Se aprobă asocierea  UAT Poienarii de  Muscel cu Şcoala Populară de Arte şi Meserii  

Pitești  în vederea înfiinţării a 2 secții externe : meșteșuguri și canto-muzică populară. 

  Art.2 UAT Poienarii de Muscel va pune la dispoziţia Şcolii Populară de Arte şi Meserii  

Pitești   pentru buna desfășurarea a secției de meșteșuguri și secției de canto-muzică -populară  

următoarele : 

- spații necesare desfășurării activității în locațiile școlilor/gradinițelor  de pe raza 

comunei  

- achitarea contravalorii utilităților spațiilor  

- dotarea cu material didactic  

 

  Art.3 UAT Poienarii de Muscel va achita suma de 4500 lei/an școlar pentru  fiecare secție  , 

respectiv 300 lei/cursant/an . 

  Art.4 Se împuterniceşte dl.primar Banzea Ion pentru a semna Contractul de  

asociere-prestări servicii  . 

Art.5 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

comunicată  primarului ,Şcolii Populare de Arte şi Meserii  Pitești    şi Instituţiei Prefectului  judeţului 

Argeş pentru control legalitate. 

 

 

Dată astăzi :25.09.2018  

 

 Preşedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 

 Crăciuneanu Mariana                                                                               Secretar  

                          Boboc Remus Eduard 

 

             Nr.consilieri prezenţi : 13 

  Nr. Voturi  -   pentru  : 13 

          -împotrivă :0 


