
  
 

CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL 
JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                                     
 

 HOTĂRÂREA   NR. 54 / 14.10.2021 

privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții 

„Anghel Saligny“ și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții  

„Rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul Jugur din comuna 

Poienarii de Muscel, județul Argeș” 

 

 

Consiliului Local al comunei Poienarii de Muscel, întrunit în şedinţă extraordinară, analizând,  

- inițiativa primarului Banzea Ion prin referatul de aprobare nr. 5439/11.10.2021, 

- raportul de specialitate nr. 5441/11.10.2021, întocmit de dl. Secretar General, prin care se propune 

aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ și a Devizului 

general estimativ al obiectivului de investiții „Rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare 

în satul Jugur din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, având în vedere: 

- Prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții "Anghel Saligny" publicat în  Monitorul Oficial nr. 849 din 6 
septembrie 2021; 

- NORMELE METODOLOGICE din 21 septembrie 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
"Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 95/2021 Aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice Și Administrației nr. 1.333 din 21 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr. 910 din 22 septembrie 2021; 

- Avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate ale  

Consiliului Local; 

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. 106 alin. (3), art. 129, alin. (2) lit.c, alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit.g, 

art. 196, alin. 1, lit.a, art. 297, art. 332, art. 333, art. 348 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 
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HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investitiei „Rețea de 
canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul Jugur din comuna Poienarii de Muscel, județul 
Argeș”. 

Art. 2. - Se aprobă Devizul general estimativ al obiectivului de investiții „Rețea de canalizare ape 
uzate menajere și stație de epurare în satul Jugur din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, 
conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 3. - Se aprobă Cererea de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ 
aferentă obiectivului de investiții „Rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul 
Jugur din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș” conform Anexei 2 la prezenta hotărâre, care face 
parte integrantă din aceasta. 

Art. 4. - Se aprobă caracteristicile tehnice ale investiției conform Anexei 3 la prezenta hotărâre, 
care fac parte integrantă din aceasta. 

Art. 5. - Se aprobă implementarea proiectului de investiție „Rețea de canalizare ape uzate menajere 
și stație de epurare în satul Jugur din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș” denumit în continuare 
Proiect. 

Art. 6. - Se aprobă finanţarea din Bugetul local a cheltuielilor neeligibile din cadrul Programului 
național de investiții „Anghel Saligny“, în cazul în care investiția va fi finanțată prin acest program. 

Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei Poienarii de Muscel, primarul acesteia dl. Bazea Ion este 
nominalizat pentru derularea Proiectului și pentru identificarea unor surse suplimentare de finanțare a 
Proiectului.                          

Art. 8. - Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pe pagina de internet a primăriei comunei 
Poienarii de Muscel, pentru aducerea ei la cunoștință publică, comunicată persoanelor interesate, 
primarului și Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeș, pentru control legalitate.                

                                                                                                                                     

 Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemmnează, 

Bălălău Nicolae                                                  secretar general, Boboc Remus Eduard       

 
                          

                                                                                                                           
Data astăzi: 14.10.2021 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 
 
Nr. Voturi   - pentru : 13 
                    - împotrivă : 0 
 
Nr. Consilieri prezenți: 13 
 
Cvorum - 7            


