
ROMANIA
COMUNA MICE$TI dln Jude{ul Arge$

PRIMAR
cu sediul in Satul Miceqti, Str. Principali, Nr.72, Comuna Micegti, Judetul ArgeE,

av6nd Codul de inregistrare fiscald (C.I.F.) 43 18474
Telefon / Fax: 0248234 002; E-mail: primaria.micesti@yahoo.com

DISPOZITIE
Nr.351 din 19.11.2021

privind convocarea ydinlei ordinare a Consiliului Local al Comunei Micegti
din Judelul Arge; tn data de 26.11.2021, ora 1630

PRIMARLIL COMUNEI MICE$TI DIN JIJDETUL ARGE$, ing. Dumitru VOICU,
Avdnd in vedere necesitatea convocdrii Consiliului Local al Comunei Miceqti in ordinarI;
Ydzind referatul inregistrat sub nr. 11187 din 19.11.2021 intocmit in acest sens de cdtre

Secretarul general al Comunei Miceqti din Judetul fuge$;

findnd cont de prevederile art. 133 alin. (l), afi.134 alin. (1) lit. a) qi alin. (5) din
Ordonanfa de urgen{6 a Guvernuld nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
in temeiul drepturilor conferite prin art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanla de urgenfd a

Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile qi completdrile ulterioare;

DISPUNE:

Art. I Se convoaci Consiliului Local al Comunei Miceqti din Judetul Argeq in data de

26,11..202lr la ora 1630, in qedin!6 ordinard, cu participareafrzicd a consilierilor locali, in sala de

gedinfe a Consiliului Local al Comunei Micegti, situatl la etajul 1 al sediului Consiliului Local al
Comunei Micegti, situat tn Satul Miceqti, Str. Principald, Nr.72, Comuna Micegti, Judeful Argef.

Art.2 Proiectul ordinii de zi, proiectele de hotlrdri qi/sau informa{iile despre materialele
inscrise pe ordinea de zi sunt cuprinse in Anexa care face parte integrant6 din prezenta dispozitie.

Art. 3 Documentele Ei materialele inscrise pe ordinea de zi a qedinlei sunt puse la
dispozifia membrilor consiliului local qi a celor interesa{i de cdtre Secretarul general al comunei
Micegti in format electronic, sunt publicate pe.pagina de internet www.comunamicesti.ro qi pot
fi studiate, in format letric, la cabinetul Secretarului general al Comunei MiceEti.

Art.4 in conformitate cu reglementdrile legale, primarul, consilierii locali qi cetdlenii au

posibilitatea sd formuleze gi s[ depund amendamente asupra proiectelor de hotdr0ri.
Art. 5 Proiectele de hot6rdri au fost transmise spre avizare cdtre toate cele trei comisii de

specialitate ale Consiliului Local al Comunei Miceqti din Judeful Argeq.

Art. 6 Proiectul ordinii de zi a Eedin{ei Consiliului Local se aduce la cunoqtin}i publicfl
prin afiqarea la sediul Primdriei Comunei Miceqti qi prin publicarea pe pagina de internet proprie

www.comunamicesti.ro.
Art. 7 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinleazd Secretarul

general al Comunei Micegti din Judetul Argeq.

PRIMARUL COMUNEI MICE$TI,
ing. Dumitru VOICU

Contrasemneazil
SECRETARUL GENERAL AL CO

jr. Mihai-Iulian

itate,

/[



ROMANIA
COMUNA MICE$TI din Jude{ul Argeq

PRIMA.R
cu sediul ln Satul Micegti, Str. Principal[, Nr.72, Comuna Micegti, Judeful Argeg,

avdnd Codul de inregistrare fiscald (C.I.F.) 4318474
Telefon 1 Fax: 0248 234 002 ; E-mail: primaria.micesti@yahoo.com

ANEXA
la Dispozilia Primarului Comunei Micegti din fudelul ArgeS Nr, 351 din 19.11.2021

privind convocareg Sedinlei ordinare a Consiliului Local ul Comunei Micegi
din Judelul ArgbS tn data de 26,11,2021, ora 1630

in conformitate cu prevederile de prevederile art. 133 alin. (1), coroborat cu art.84
alin. (1) lit. a) qi alin. (5) din Ordonanfa de urgenld a Guvernului w.5712019 privind Codul
administrativ cu modificdrile qi completdrile ulterioare, prin Dispozifia Primarului
Comunei Miceqti din Jude{ul Argeq Nr, 351 din 19.11,2021 privind convocarea Sedinlei
ordinare a Consiliului Local al Comunei MiceSti din Judelul ArgeS tn data de 26.11.2021,
ora 1630, se stabilesc urmdtoarele:

a) Data, ora gi locul desfiquririi qedinfei :

- in data de 26 NOIEMBRIE 202lr la ora 1630, ln sala de gedinle a Consiliului Local al
Comunei Micegti, situatd la etajul 1 al sediului Consiliului Local al Comunei Miceqti, situat
in Satul Miceqti, Str. Principald, Nr.72, Comuna Miceqti, Judelul Argeq, este convocat
Consiliului Local al Comunei Micegti din Judeful Argeq, in gedin!6 ordinard, cu participarea
frzicd a consilierilor locali;

b) Proiectul ordinii de zi :

L. Adoptarea procesului-verbal al qedinfei anterioare a Consiliului Local al Comunei
Miceqti din Judeful Argeq - prezentat de cltre Secretarul general al Comunei Miceqti din
Judeful Argeq, jr. Mihai-Iulian DULAMA.

2. PROIECT DE HOTARARE NR. 48 DIN 10.11.2021 PRIVIND APROBAREA
AMENAJAMENTULUI PASTORAL AL COMUNEI MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$.

Acest Proiect de Hotdr0re este insofit de Referatul de aprobare nr. 10913/09.11.2021
qi de Raportul de specialitate nr. 10914/09.IL,202I, precum qi de Anunful nr. 11054116.11.2021
privind transparenta decizionald.

Acest Proiect de Hotdrdre a fost inifiat de citre Primarul Comunei Miceqti din Judeful
Argeq, ing. Dumitru VOICU.

3. PROIECT DE HOTARARE NR. 49 DIN 16.11.2021 PRIYIND APROBAREA
RECTIFICANU BUGETULU DE VENITURI $I CHELTUIELI AL COMUNEI
MrcE$Tr PE TRTMESTRUL rY 2021.

Acest Proiect de Hotlrdre este insotit de Referatul de aprobare nr. I1056116.11.2021,
de Raportul de specialitate nr. ll057lL6.ll.202l, precum qi de Anunful nr. 1L087116.I1.202L
privind transparenf a decizionald.

Acest Proiect de Hotirdre a fost iniliat de c[tre Primarul Comunei Micegti din Judeful
Argeq, ing. Dumitru VOICU.

4. Probleme curente.

PRIMARUL COMUNEI MICE$TI,

Contrusemneazd
SECRETARUL GENERAL

ing. Dumitru VO_ICU

jr. Mihai-Iulian
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PRIMARUL CO
ing. Dumitru V

REFBRAT
privincl necesitatea emiterii dispoziliei de CONVOCARE A $EDINTEI ORD

Consiliului Local ul Comunei MiceSti din Judelul Arge; pentru luna NOIEMBRIE 2021

Ardtdm cd articolul 133 alin. (1) din Ordonanla de urgenld a Guvemului nr.

57l21lg privind Codut administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

prevede citfim: ,,(1) Consiliul local se tntranelte tn Eedinle ordinare, cel pulin o
datd pe lund, la convocarea primantlui, "- 

in vederea convoc6rii Consiliutui local al comunei Miceqti in qedin!6 ordinarl
este necesarl emiterea unei dispozilii in acest sens, care s[ reglementeze conform

prevederilor afi. 134 alin. (5) din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr. 5712019

privind Codul administrativ cu modificirile qi completlrile ulterioare, citlm:
,,(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informalii

despre Sedinld:
a) data Si ora desfisurdrii;
a^1) modalitatea de desfisurare;
a^2) locul des/dsurdrii, tn cazul Sedinlelor desfisurate cu participarea fizicd a
consilierilor locali, sau aplicaliile electronice folosite, tn cazul Sedinlelor
des/dsurate prin mii lo ace electronice ;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

O modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, potrivit
opliunilor acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost trimise spre avizare

proiectele de hotdrdri;
fl invitalia de aformula Si depune amendamente asupra proiectelor de hotdrdri."

Fa!6 de cele mai sus, se propune a se procedu h consecin![.

'ETaL ARGE$,SECRETARAL GENERAL AL COMUNEI
jr. Mihai-Iulian


