
  

 

 

HOTĂRÂREA NR. 74/21.12.2021 

privind amenajarea unor spații de cazare temporară pentru persoanele aflate în situații de 
urgență/dificultate  la fostul Dispensar Uman Poienari  

 

Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință  ordinară ; 

  Având în vedere : 

-referatul de aprobare nr. 6523/21.12.2021  întocmit de către dl. primar Banzea Ion în calitate de 
inițiator și  raportul de specialitate nr. 6524 /21.12.2021 întocmit de secretarul general  ; 

- sentința civilă nr. 3324 din 17.12.2021 pronunțată  de Judecătoria Câmpulung prin care s-a emis 
ordin de protecția împotriva d-lui Moreanu Mircea Cristian ,locuitor al com. Poienarii de Muscel  și 
obligarea acestuia la părăsirea locuinței de domiciliu ,pe o perioadă de 3 luni   ; 

-dipozițiile art.22^4 alin 4 din Legea nr. 217 /22.05.2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 
domestice ,republicată cu modificările și completările ulterioare  ; 
- prevederile art. 129 ,alin.2 ,lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ potrivit căruia 
,,Consiliul Local   exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei ” și alin.7 
lit.b și h “ Consiliul Local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

-serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei 

şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

-situaţiile de urgenţă;” 

- avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate  
În temeiul dispozițiilor 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   amenajarea unor spații de cazare temporară pentru persoanele aflate în 
situații de urgență/dificultate  la fostul Dispensar Uman Poienari . 

Art. 2. – Cazarea temporară va fi asigurată în acest spațiu  doar pe perioada situației de  
urgență /dificultate   . 

Art. 3.- Cu aducere la îndeplinire se împuternicește  viceprimarul comunei  și compartimentul asistenta 
socială. 

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 :21.12.2021   

 

                      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 

  Chițu Gheorghe Galileu                                                 Secretar general 

            Boboc Remus Eduard 


