
CONSILIUL LOCAL    POIENARII DE MUSCEL 

JUDEŢUL ARGEŞ 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 32/13.07.2020 

privind implementarea proiectului” Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel 

,județul Argeș ”   

 

 

 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință  extraordinară ; 

Având în vedere  referatul de aprobare  nr. 2873/09.07.2020  al primarului comunei cu 

privire la necesitatea şi oportunitatea realizării proiectului „Achiziție utilaj multifuncțional în comuna 

Poienarii de Muscel ,judeţul Argeş ”prin FEADR Măsura  5A și  raportul  nr. 2874/09.07.2020 întocmit 

de viceprimarul comunei    ; 

Vazând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ; 

În  baza  dispozițiilor  art. 129 ,alin.4 ,lit.d  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ  potrivit căruia ,,Consiliul Local   aprobă ,la propunerea primarului ,documentațiile 

tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local ,în condițiile legii ” 

  În  temeiul art.139  ,alin.3,lit.d  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ      

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art. 1. – Se aprobă   implementarea proiectului „ Achiziție utilaj multifuncțional în comuna 

Poienarii de Muscel ,județul Argeș ”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 

Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 

ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, , precum și 

caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în Anexa nr.1 , care este parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

              Art. 5. - Se împuterniceşte primarul comunei Poienarii de Muscel ,dl. Banzea Ion să reprezinte 

unitatea adminstrativ-teritorială în raporturile cu autorităţiile şi instituţiile competente să evalueze 

proiectul menţionat anterior în cadrul procesului de implementare al acestuia 

               Art. 6. Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei  

               Art. 7.  Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

comunicată  primarului  şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate. 

 

Dată astăzi  : 13.07.2020 

  

  Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 

           Popescu Bogdan George                                                           secretar general 

               Boboc Remus Eduard 

 

 Nr.consilieri prezenţi :12 

 Nr. Voturi  -   pentru  :12 

        -împotrivă :0 


