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HOTĂRÂREA NR.41/31.08.2021 

privind schimbarea destinației demisolului, parte din imobilul 

în care îşi desfăşoară activitatea Grădinița cu program normal nr. 2, Groșani, din spații de 

învățământ , în spații cu destinația de Cabinet Medical  în  suprafața de 147 mp și a căii   de acces  

în suprafață de 50 mp. 

 
 

Consiliul Local al comunei Poienarii de Muscel, întrunit în şedinţă ordinară ; 

Având în vedere :  
-referatul de aprobare nr. 4323/09.08.2021 întocmit de către dl. primar Banzea Ion în calitate de 

inițiator,  
   -raportul de specialitate nr. 4324 /09.08.2021 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 și 
calea de acces în suprafață de 50 mp., 

- Avizul conform  al ministrului educației nr. 13.304/30.07.2021,  

- 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 schimbarea , pe o perioadă de 5 ani, a destinației demisolului, parte din 

imobilul-construcție în suprafață de 147 mp. și a căii de acces în suprafață de 50 mp., în care îşi 

desfăşoară activitatea Grădinița cu program normal nr. 2, Groșani, înscris în Cartea Funciară nr. 80986, 



  
 

U.A.T. Poienarii de Muscel, proprietatea publică a comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, din spații 

de învățământ , în spații cu destinația de Cabinet Medical . 

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi înaintată factorilor interesati, Primarului comunei Poienarii de 

Muscel și  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 : 31.08.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă                                    Contrasemnează 

 Bălălău Nicolae                                                                           Secretar general 

                             Boboc Remus Eduard 

             Nr.consilieri prezenţi : 12 

  Nr. Voturi  -   pentru  : 12 

          -împotrivă :0 

 

 


