
 
CONSILIUL LOCAL    POIENARII DE MUSCEL     
JUDEŢUL ARGEŞ 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 29 /14.07.2021 

privind predarea amplasamentului  investiției “ Modernizare drumuri de interes local 
,comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș ”   către Ministerul Dezvoltării ,Lucrărilor  

Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții S.A. 
 

 
 
 
  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință  extraordinară ; 

Având în vedere  referatul de aprobare  nr. 3765/09.07.2021  al primarului 
comunei cu privire la necesitatea şi oportunitatea predării amplasamentului investiției “ 
Modernizare drumuri de interes local ,comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș ”    și  
raportul  nr. 3766/09.07.2021 întocmit de compartimentul urbanism     ; 

Vazând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ; 
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A; 

In temeiul art. 96, alin.(3), art.129, alin.(1) si alin.(6), lit.a, art. 139, alin.(3), 
lit.g si art.300, alin.(1), lit e din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ : 

   
HOTĂRĂȘTE 

 
 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de 
protocol a terenurilor  situate în comuna Poienarii de Muscel , judeţul Argeș, aflate în 
proprietatea publica a COMUNEI POIENARII DE MUSCEL , în suprafaţă totală de 
78313 .mp, identificate potrivit Cărților funciare : nr. 81280 ,81281,81284 ,81309,81283 
81282 ,81308 ,81310 ,81278,81291,81285 ,81279 Poienarii de Muscel , nr. cadastrale: 
81280 ,81281,81284 ,81309 ,81283 ,81282 ,81308 ,81310 ,81278,81291,81285 ,81279, 
libere de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a 
obiectivului de investiţii “ Modernizare drumuri de interes local ,comuna Poienarii de 
Muscel, județul Argeș ” .  

 
 
 



 
 

  
                   Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 

 
                  Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei 
Poienarii de Muscel, județul Argeș a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, 
apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 

 
               Art.4. Consiliul Local al comunei Poienarii de Muscel se obligă să asigure, în 
condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea 
şantierului. 
 
                Art.5. Consiliul Local al comunei Poienarii de Muscel se obligă ca, după 
predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl 
intreţină pe o perioada de minim 15 ani. 
 
 
               Art. 6 Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuternicește 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 :14.07.2021   
 

 
 

                      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
     Banzea Gheorghe                                                    Secretar general 
            Boboc Remus Eduard 
 
 
 
 
 
             Nr.consilieri prezenţi : 12 
   Nr. Voturi  -   pentru  : 12 
              -împotrivă :0 
 


