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HOTĂRÂREA NR. 58/23.08.2022 
privind retragerea cererii depusă de UAT Comuna Poienarii de Muscel  pentru obiectivul de investiții 

“Modernizare drumuri de interes local ,comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș ”  
de la Compania Națională de Investiții  

 
 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară ; 
  Având în vedere  : 

-  referatul de aprobare  nr. 3835/16.08.2022  al Primarului Comunei Poienarii de Muscel prin 
care se propune retragerea cererii depusă de UAT Comuna Poienarii de Muscel  pentru obiectivul de 
investiții “Modernizare drumuri de interes local ,comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș ”  
de la Compania Națională de Investiții ; 

-raportul  nr. 3836/16.08.2022  întocmit de secretarul general al comunei ; 
- adresa M.D.L.P.A. prin care se solicită clarificarea cu privire la suprapunerea obiectivelor 

de investiții :  Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m, în 
comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș.aprobat la finantare prin PNI Anghel Saligny  și Modernizare 
drumuri de interes local, comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș depus spre finantare la Compania 
Nationala de Investitii ; 

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ; 
În  baza  dispozițiilor  art. 129 , alin.4 ,lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ ; 
  În  temeiul art.139  ,alin.3,lit.d și art.196 ,alin.1, lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ ;      
 

HOTĂRĂŞTE 
 
  Art.1 Se aprobă   retragerea cererii depusă de UAT Comuna Poienarii de Muscel  pentru 
obiectivul de investiții “Modernizare drumuri de interes local ,comuna Poienarii de Muscel ,județul 
Argeș ” care figurează în lista sinteză a subprogramului „ Drumuri de interes local și drumuri de interes 
județean ” aprobată prin Ordinul M.L.P.D.A. nr.4387/22.12.2020 de la Compania Națională de Investiții , 
deoarece 2 drumuri cuprinse în acest obiectiv au fost aprobate la finanțare  prin PNI Anghel Saligny „ 

Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m, în comuna Poienarii 
de Muscel, județul Argeș. ” derulat prin MDLPA. 

Art.2 Se împuterniceşte dl.primar Banzea Ion pentru a semna solicitarea de retragere a cererii 
menționată la art.1 . 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 
comunicată  primarului , persoanelor interesate  şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control 
legalitate. 
 

  Dată astăzi  : 23.08.2022  
 
  Preşedinte de şedinţă                Contrasemnează 
  Floroiu Laurențiu Bogdan                                                           Secretar general 
                Boboc Remus Eduard 
 Nr.consilieri prezenţi : 12 
 Nr. Voturi  -   pentru  : 12 

- împotrivă : 0 
- abțineri:0 


