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HOTĂRÂREA NR. 19/08.04.2021 

privind   clarificarea obiectivelor  din H.C.L. nr.15/25.03.2014 privind aprobarea Strategiei locale de 

dezvoltare a localității Poienarii de Muscel în perioada 2014-2020 

 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință extraordinară ; 

  Având în vedere  : 

-referatul de aprobare nr. 2180/07.04.2021  al  primarului comunei și raportul de specialitate 

nr. 2181/07.04.2021  întocmit de secretarul general  ; 

  - Fișa de solicitare a informațiilor suplimentare  nr. SLIN-CE/10/05.04.2021 a OJFIR-Argeș 

și  proiectul “ Achiziție utilaj  utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel ,județul Arges ” ; 

-H.C.L.  nr.15/25.03.2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a localității Poienarii de 

Muscel în perioada 2014-2020 

- Extrasul din Strategia locală de dezvoltare a localității Poienarii de Muscel pag.77,pct.1.6 

   

În baza  dispozițiilor  art. 129 ,alin.1  din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ 

potrivit căruia ,, Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 

local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 

locale sau centrale.” 

Luând în considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ; 

  În  temeiul art.139  ,alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ     :  

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1 Clarificarea obiectivelor din Anexa 1 a H.C.L.  nr.15/25.03.2014 privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a localității Poienarii de Muscel în perioada 2014-2020,pct. IX ALTE INVESTIȚII  

în sensul că aceste obiective principale se coroborează cu obiectivele  din  Strategia de dezvoltare a localității 

Poienarii de Muscel în perioada 2014-2020 , unde se încadrează   utilajul multifuncțional ,la pag.77,pct.1.6 

Achiziția echipamentelor și utilajelor pentru realizarea diverselor servicii publice .  

 

Art.2   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 :08.04.2021   

 

                      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 

     Alerguș Adrian                                                             Secretar general 

            Boboc Remus Eduard 

 

             Nr.consilieri prezenţi : 10 

   Nr. Voturi  -   pentru  : 10 

              -împotrivă :0 
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