ROMÂNIA
JUDEŢUL ARGEŞ
CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL

HOTĂRÂREA NR. 15/25.01.2022
privind aprobarea amenajării de locuri de joacă în satele Groșani, Poienari și Jugur și dotarea
cabinetului stomatologic din comuna Poienarii de Muscel
Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară;
Analizând referatul de aprobare nr. 461/21.01.2022 întocmit de către dl. Banzea Ion în calitate de
inițiator, raportul de specialitate nr. 462/21.01.2022 întocmit de dl. Secretar General, prin care se propune
aprobarea amenajării de locuri de joacă în satele Groșani, Poienari și Jugur și dotarea cabinetului
stomatologic din comuna Poienarii de Muscel,
Având în vedere:
- Avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 2 ale
Consiliului Local;
- Ordonanța de Urgență nr. 130 / 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar
din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020,
în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor
europene
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit.c, alin. (4) lit. d, art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit.g
din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă proiectul „ Amenajare loc de joacă în satul Groșani din comuna Poienarii de
Muscel”.
Art. 2. - Se aprobă proiectul „ Amenajare loc de joacă în satul Poienari din comuna Poienarii de
Muscel”.
Art. 3. - Se aprobă proiectul „ Amenajare loc de joacă în satul Jugur din comuna Poienarii de
Muscel”.
Art. 4. - Se aprobă proiectul „ Dotare cabinet stomatologic în comuna Poienarii de Muscel”.
Art. 5. - Primarul U.A.T. Comuna Poienarii de Muscel va asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Art. 6. - 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 : 25.01.2022
Preşedinte de şedinţă,
Chițu Gheorghe – Galileu

Nr.consilieri prezenţi : 12
Nr. Voturi - pentru : 12
- împotrivă : 0

Contrasemnează
Secretar general,
Boboc Remus Eduard

