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HOTĂRÂREA NR.27/18.06.2021 

privind propunerea de schimbare a destinației demisolului, parte din imobilul 
 în care îşi desfăşoară activitatea Grădinița cu program normal nr. 2, Groșani,  
în cabinet medical pe suprafața de 147 mp și a terenului în suprafață de 50 mp. 

 

Consiliului Local al comunei Poienarii de Muscel, întrunit în şedinţă extraordinară ; 

Având în vedere :  

-referatul de aprobare nr. 3322/14.06.2021 întocmit de către dl. primar Banzea Ion în calitate de 

inițiator,  

   -raportul de specialitate nr. 3324 /14.06.2021întocmit de Secretarul general, prin care se propune 

schimbarea destinației demisolului, parte din imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Grădinița cu 

program normal nr. 2, Groșani, nivel de școlarizare - Preșcolar ( 15 copii ), în cabinet medical pe 

suprafața de 147 mp, 

- solicitarile formulate de cetățenii din satul Groșani, în special din partea comunității de romi, fiind o 
comunitate de peste 200 romi, cea mai mare din comuna Poienarii de Muscel, 

- acordul Consiliului de Administratie al Școlii Gimnaziale nr.1 Poienarii de Muscel cu privire la 

schimbarea destinației demisolului, parte din imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Grădinița cu 

program normal nr. 2, Groșani, în cabinet medical pe suprafața de 147 mp, comunicat prin adresa 

nr.338/17.06.2021 a Școlii Gimnaziale nr.1 Poienarii de Muscel, favorabil schimbării destinației unității 

de învățământ,  

- decizia nr. 13304/01.09.2010 privind comasarea ciclului gimnazial de la Școala cu clasele I-VIII 
Jugur la Școala cu clasele I-VIII Poienarii de Muscel; 

- adresa nr. 8414/16.09.2010 privind acordul I.S.J. Argeș de comasare a ciclului primar de la Școala 
cu clasele I-IV Groșani la Școala cu clasele I-VIII Poienarii de Muscel; 

- prevederile H.C.L. nr. 3/26.01.2016, privind aprobarea structurii rețelei unităților de învățământ din 
comuna Poienarii de Muscel pentru anul școlar 2016 - 2017; 

- prevederile H.C.L. nr. 2/31.01.2017, privind aprobarea structurii rețelei unităților de învățământ din 
comuna Poienarii de Muscel pentru anul școlar 2017 - 2018; 

- prevederile H.C.L. nr. 69/28.12.2017, privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
de stat și particular pe raza comunei Poienarii de Muscel pentru anul școlar 2018 - 2019; 

- prevederile H.C.L. nr. 51/28.08.2018, privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
de stat și particular pe raza comunei Poienarii de Muscel pentru anul școlar 2018 - 2019; 

- prevederile H.C.L. nr. 15/26.02.2019, privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
de stat și particular pe raza comunei Poienarii de Muscel pentru anul școlar 2019 - 2020; 



  

 

- prevederile H.C.L. nr. 11/28.01.2020, privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
de stat și particular pe raza comunei Poienarii de Muscel pentru anul școlar 2020 - 2021; 

- prevederile H.C.L. nr. 9/26.01.2021, privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de 
stat și particular pe raza comunei Poienarii de Muscel pentru anul școlar 2021 - 2022; 

- prevederile art. 112, alin. (2), alin. (6) si alin. (61) din Legea nr. 1 / 2011 – a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, 

nr. 5.819/25.11.2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 

schimbarea destinatiei bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar 

de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 

- avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 2 ale 
Consiliului Local; 

In temeiul dispozitiilor art.106 (1), art.129, alin.(2) lit.c, ale art. 139 alin (3) lit.g, ale art. 196, alin. 1, 
lit.a) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. - Se aprobă propunerea de schimbare, pe o perioadă de 5 ani, a destinației demisolului, 

parte din imobilul-construcție în suprafață de 147 mp. și a terenului în suprafață de 50 mp., în care îşi 

desfăşoară activitatea Grădinița cu program normal nr. 2, Groșani, nivel de școlarizare - Preșcolar ( 15 

copii ), înscris în Cartea Funciară nr. 80986, U.A.T. Poienarii de Muscel, proprietatea publică a comunei 

Poienarii de Muscel, județul Argeș, din unitate de învătământ, în cabinet medical . 

Art.2. - Se împuterniceşte Primarul comunei Poienarii de Muscel să efectueze prin 

compartimentele de specialitate toate demersurile necesare obţinerii avizului conform al M.E.C .  

    Art.3. - Schimbarea destinaţiei imobilului operează de la data emiterii avizului conform de către 

Ministerul Educaţiei și Cercetării. 

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi înaintată factorilor interesati, Primarului comunei Poienarii de 

Muscel, Consiliului Județean Argeș, Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş, în vederea exercitării 

controlului de legalitate și va fi adusă la cunoştinţă publică prin afișare pe pagina de internet a primăriei 

Poienarii de Muscel prin grija Secretarului general al comunei Poienarii de Muscel.        

 Dată astăzi :18.06.2021 
 

 
                      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
  Banzea Gheorghe                                                             Secretar general 
            Boboc Remus Eduard 
 
             Nr.consilieri prezenţi : 13 
   Nr. Voturi  -   pentru  : 13 
              -împotrivă :0 


