
  
 

 
HOTĂRÂREA NR. 45/10.09.2021 

privind aprobarea inițierii procedurii de luare în administrare de la Consiliul Județean Argeș la 
Consiliul Local al comunei Poienarii de Muscel, pe o perioadă de 3 ani, a zonei de siguranță 
aferentă drumului județean, D.J. 738 de la km 0+548 până la km 12+065 ( L=11,517 km ), în 
vederea realizării obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 

iluminat public în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș„  
 

Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință extraordinară ; 

  Având în vedere : 

-referatul de aprobare nr. 4826/07.09.2021 întocmit de către dl. Primar în calitate de inițiator,  
- raportul de specialitate nr. 4827/07.09.2021 întocmit de dl. Secretar General, prin care se 

propune aprobarea inițierii procedurii de luare în administrare de la Consiliul Județean Argeș, pe o 
perioadă de 3 ani, a zonei de siguranță aferentă drumului județean, D.J. 738 de la km 0+548 până la km 
12+065 ( L=11,517 km ), în vederea realizării obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a 
infrastructurii de iluminat public în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș„. 

- prevederile art. 22^1, alin. 3, din Ordonanța de Guvern nr. 43/28.08.1997, privind regimul 
drumurilor, modificată și completată. 

- proiectul ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna 
Poienarii de Muscel, județul Argeș„. 

- acordul de principiu  favorabil nr. 3739/06.09.2021 al Regiei Autonome Județene de Drumuri 
Argeș R.A. 

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 ale Consiliului Local și avizul   
Secretarului general al comunei Poienarii de Muscel; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin(2) lit. b), art. 139 alin.  (3) lit. g, și ale art. 196, alin. 1, lit. (a)  
din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. – Se aprobă   inițierea procedurii de luare în administrare de la Consiliul Județean Argeș  la 
Consiliul Local al comunei Poienarii de Muscel, pe o perioadă de 3 ani, a zonei de siguranță aferentă 
drumului județean, D.J. 738 de la km 0+548 până la km 12+065 ( L=11,517 km ), în vederea realizării 
obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna 
Poienarii de Muscel, județul Argeș„   

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi înaintată factorilor interesati, primarului comunei Poienarii de 
Muscel, 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 :10.09.2021   

 

                      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 

  Bălălău Nicolae                                                             Secretar general 

            Boboc Remus Eduard 
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