CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL
JUDEŢUL ARGEŞ

HOTĂRÂREA NR. 49/28.09.2021
privind asocierea UAT Comuna Poienarii de Muscel cu Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti pentru
înființarea unei secții externe de meșteșuguri (țesut-cusut )
Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară ;
Având în vedere :
-solicitarea nr. 4447/2020 a Primăriei Poienarii de Muscel și adresa Școlii Populare de
Arte și Meserii Pitești nr.1884/2021;
- referatul de aprobare nr. 5095/21.09.2021 al primarului comunei și raportul nr.
5096/21.09.2021 întocmit de secretarul general ;
- H.C.J. Argeș nr. 197/30.09.2019 care prevede :” Secțiile de Meșteșuguri ale Școlii
Populare de Arte și Meserii sunt scutite de taxa de studiu ”
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ;
În baza dispozițiilor art. 129 ,alin.7 ,lit.d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrative potrivit căruia ,,Consiliul Local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura ”
În temeiul art.139 ,alin.3,lit.f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă asocierea UAT Comuna Poienarii de Muscel cu Şcoala Populară de Arte şi
Meserii Piteşti pentru înființarea unei secții externe de meșteșuguri (țesut-cusut ) conform Anexei nr.1
Art.2 UAT Comuna Poienarii de Muscel va pune la dispoziţia Şcolii Populară de Arte şi
Meserii Pitești pentru buna desfășurarea a secției de meșteșuguri următoarele :
- spațiul necesare desfășurării activității în locațiile școlilor/gradinițelor de pe raza
comunei
- achitarea contravalorii utilităților spațiului
- dotarea cu material didactic
Art.3 Se aprobă rezilierea contractului de asociere -de prestări servicii nr. 587/06.02.2019
modificat prin actul adițional nr. 1.
Art.4 Se împuterniceşte dl.primar Banzea Ion pentru a semna Contractul de
asociere-prestări servicii .
Art.5 Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.6 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică
comunicată primarului ,Şcolii Populare de Arte şi Meserii Pitești şi Instituţiei Prefectului judeţului
Argeş pentru control legalitate.
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