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HOTĂRÂREA NR. 60 /23.08.2022 
privind  preluarea  unui teren de la Societatea Națională a Cărbunelui Ploiești S.A.  necesar amplasării 

stației de epurare Poienari   
 

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

-  referatul de aprobare  nr. 3885 / 18.08.2022 al Primarului Comunei Poienarii de Muscel 
prin care  propune preluarea  unui teren de la Societatea Națională a Cărbunelui Ploiești S.A.  necesar 
amplasării stației de epurare Poienari  ; 

-raportul  nr. 3886/ 18.08.2022 întocmit de secretarul general al comunei ; 
- H.C.L. nr. 60/26.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de 

Investiții  „ Anghel Saligny ” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții  “  Înființare rețea 
de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani din comuna Poienarii de 
Muscel ,județul Argeș ”; 

- Planul de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 5575 mp.  ; 
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ; 
În  baza  dispozițiilor 129 , alin.2 ,lit.c și  art. 129 , alin.7 ,lit.n din O.U.G. nr. 57/2019 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
 
  Art.1 Se aprobă   preluarea  terenului  în suprafață de 5575 mp. identificat în Anexa nr.1 de 
la Societatea Națională a Cărbunelui Ploiești S.A.  necesar amplasării stației de epurare Poienari  . 
  Art.2 Anexa nr1. face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.3 Se împuterniceşte dl.primar Banzea Ion pentru a semna procesul verbal de predare-
primire . 

Art.4 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 




