
  

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                    
CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL                            
  
 

                            
 

HOTĂRÂREA NR. 24/22.02.2022 
 

privind Actualizare studiu de fezabilitate “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în 
com. Poienarii de Muscel cu satele Groșani, Poienari, Valea Indărăt și Jugur, jud. Argeș” 

 
Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință  ordinară; 

Analizând referatul de aprobare nr. 898/16.02.2022 întocmit de către dl. Banzea Ion în calitate de inițiator, 
raportul de specialitate nr. 899/16.02.2022 întocmit de dl. Secretar General, prin care se propune 
Actualizare studiu de fezabilitate “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în com. 
Poienarii de Muscel cu satele Groșani, Poienari, Valea Indărăt și Jugur, jud. Argeș” 

Având în vedere: 
- avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 2 ale 

Consiliului Local; 
- Ordinul nr. 18 din 10.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de 

distribuție a gazelor naturale; 
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
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 obiectivul de investiții “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în 
com. Poienarii de Muscel cu satele Groșani, Poienari, Valea Indărăt și Jugur, jud. Argeș”. 
   Art. 2. - Se aprobă Actualizarea studiului de fezabilitate “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze 
naturale în com. Poienarii de Muscel cu satele Groșani, Poienari, Valea Indărăt și Jugur, jud. Argeș” 
   Art. 3. - Se imputerniceste dl. BANZEA ION, în calitatea de reprezentant legal, să semneze toate 
documentele necesare întocmirii, aprobării și implementării proiectului de investiții  “Înființare sistem 
inteligent de distribuție gaze naturale în com. Poienarii de Muscel cu satele Groșani, Poienari, Valea 
Indărăt și Jugur, jud. Argeș” 
   Art. 4. - 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 : 22.02.2022  
 

       Preşedinte de şedinţă,                                       Contrasemnează 
  Chițu Gheorghe – Galileu                                                      Secretar general, 
                Boboc Remus Eduard 
 Nr. consilieri prezenţi: 13 
 Nr. voturi  -   pentru: 13 

      -   împotrivă: 0                                                                                         


