
  

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL 

 

                    HOTĂRÂREA NR. 36/19.04.2022 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiție „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna 

Poienarii de Muscel și în comuna Mioarele, jud. Argeș” 

 

     Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință extraordinară: 

     Analizând referatul de aprobare nr. 2171/15.04.2022 întocmit de către dl. Banzea Ion în calitate de 

inițiator, raportul de specialitate nr. 2172/15.04.2022 întocmit de dl. Secretar general, prin care se propune 

aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Înființare 

sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Poienarii de Muscel și în comuna Mioarele, jud. 

Argeș”; 

     Având în vedere: 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7, alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

            - art. 21, lit. m) și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

            - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41, alin. (1) și (2) și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4, alin (1), lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”; 

- art. 87, alin. (5) și art. 129 alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. 4 lit. d) din O.U.G. nr 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

            - avizul favorabil al Secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 2 ale 

Consiliului Local; 

     Analizând oportunitatea măsurilor necesare implementării acestuia, precum şi oportunitatea accesării 

de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Investiții ”Anghel Saligny”, 

     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. - (1) Se aprobă cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de 

investiție: „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Poienarii de Muscel și în 

comuna Mioarele, jud. Argeș”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

               (2) Valoarea totală a obiectului de investiţii = 47.935.116,24 lei cu T.V.A 

                            din care: construcţii-montaj (C+M) = 35.992.648,83 lei 

                                                                        Bugetul de stat = 45.637.413,24 lei 

                                                                           Bugetul local =  2.297.703,00 lei. 

 

Art. 2. - Orice modificare a indicatorilor tehnico – economici aprobați, va fi prezentată în plenul 

Consiliului local, în vederea actualizării acestora. 

Art. 3. - Se aprobă realizarea investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în 

comuna Poienarii de Muscel și în comuna Mioarele, jud. Argeș”. 

Art.4. - Consiliul local al comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, desemnează pe domnul 

Banzea Ion, primar al comunei Poienarii de Muscel, ca reprezentant legal al proiectului. 

           Art. 5. - Primarul comunei Poienarii de Muscel, domnul Banzea Ion, va duce la îndeplinire 

prevederilor prezentei hotărâri, prin compartimentele de specialitate; 

           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: 19.04.2022      

 

                             Preşedinte de şedinţă,                                 Contrasemnează 

                           Crăciuneanu Mariana                                                  Secretar general, 

                                                                                                             Boboc Remus Eduard 

 

 

Nr. consilieri prezenţi: 10 

Nr. voturi  -   pentru: 10 

-   împotrivă: 0 

-   abțineri: 0 










