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DISPOZITIA
Nr. 34 din21.01.2022

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Micesti din Judetul Argeq
in data de 28.01.20 22,\a ora 1630 in qedintfl ordinarl

Primarul Comunei Micegti din Jude{ul Argeg, ing. Durnitru VOICU;
AvAnd in vedere necesitatea convocdrii Consiliului Local al Comunei Micesti in sedintd

ordinarS;
Ydzltnd referatul de specialitate inregistrat sub nr. 650 din21.01.2022 in acest sens;

finAnd cont de prevederile art. 133 alin.(l), art. 134 alin. (l) lit. a) qi alin. (5) din
Ordonan{a de urgen{d a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ cu modificdrile si
completdri le ulterioare;

In temeiul drepturilor conferite prin art. 196 alin.(l) lit. b) din Ordonan{a de r"rrgenld a
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacd Consiliului Local al Comunei Miceqti din Judetul Argeg in data de
28.01.2022,la ora 1630 in Eedinfd ordinar5, cu participareafizicd, a consilierilor locaii,in sala de

Eedin{e a Consiliului Local al Comunei MiceEti,situatd la eta.iul I al sediului Primdriei cornunei
Micegti, aflat in satul Micegti, nr.72, comuna Micegti, judelul Argeg.

Art.2 Proiectul ordinii de zi, proiectele de hotdrAri qi/sau inforrna{iile despre materialele
inscrise pe ordinea de zi sunt cuprinse in Anexa care face parte integrantd din prezenla.

Art. 3 Docurnentele gi materialele inscrise pe ordinea de zi a qedin{ei sunt puse Ia
dispozilia rnembrilor consiliului local gi a celor interesa{i de cltre secretarul general al cornunei
Miceqti in fonnat electronic, sunt publicate pe pagina de internet www.comunarnicesti.ro,
Monitorul Oficial Local gi pot fi studiate, in format letric, la cabinetul secretarului general al
Comunei Mice;ji.

Art. 4 In conformitate cu reglementdrile privind des{bsurarea Eedin{elor Consiliului
Local, consilierii locali au posibilitatea sd forrnuleze qi sd depund amendamente asupra
proiectelor de hot[rAri, precum Ei cetdlenii interesali.

Art. 5 Proiectele de hotSrdri au fost transmise spre avizare cltre toate cele trei comisii de
specialitate ale Consiliului Local al Comunei Micegti din Jude{ul ArgeE.

Art. 6 Proiectul ordinii de zi gi a qedin{ei consiliului local se aduce la cunogtin!5 publicd
prin afi;area la sediul Primiriei Comunei Micegti qi pe pagina de internet
www.comunamicesti.ro.

Art. 7 Cu ducerea la
Secretarul general al Comunei

indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinleazd
Dulamd.
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ANEXA

Ia Dispozi{ia Primarului Comunei Miceqti nr. 34 din21.01.2022

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Miceqti din Jude{ul Argeq

in data de 28.01.2022,|a ora 1630 in gedinti ordinarl

in conformitate cu prevederile de prevederile art. 133 alin.(l), art. 134 alin. (t) lit. a) qi

alin. (5) din Ordonan{a de urgenf6 a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ cu

modificdrile qi completdrile ulterioare, pentru qedinfa ordinarl a Consiliului Local al Comunei

MiceEti din Judeful Argeq, convocatd prin Dispozi(ia Primarului Comunei Miceqti Nr. 34 din

21.01.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Miceqti din Jude{ul Argeq in
data de 28.01.2021,1a ora 1630 in qedinfl ordinarl, se stabilesc urmltoarele:

a) Data, ora qi locul desflqurIrii qedin{ei :

- 28 IANUARIE 2022,1a ora 1630 la sediul Primlriei comunei Miceqti, situat in satul Miceqti,

nr.72, comuna Miceqti, jude{ul Argeg, in qedinf[ ordinard, cu participarea frzicd a consilierilor

locali;

b) Proiectul ordinii de zi :

1. Adoptarea procesului-verbal al qedinfei anterioare a Consiliului Local al Comunei

Miceqti din jude{ul Argeq.

2. PROIECT DE HOTARARE nr. 48 din IO.II.2O2I PRIVIND APROBAREA

AMENAJAMENTIJLUI PASTORAL AL COMUNEI MICE$TI DIN JUDETUL

ARGE$.

Proiectul este inso{it de Referatul de aprobare nr. 10913/09.11.2021al Primarului

comunei Miceqti;

Rapoartul de specialitate nr.10914/09.11.2021 ini{iat de compartimentele

Registrul Agricol qi Cadastru qi Topografie;

3. Proiect de hotlrire nr. 54 din data de 24.11.2021 privind APROBAREA

OBIECTULUI DE INVESTITIE ,,iNtr'TINTARE CABINETE $COLARE iN
CADRUL $COLILOR DIN COMITNA MICE$TI, JUDETUL ARGE$6..

Proiectul este inso{it de referatul de aprobare m. 11333/25.11.2021 gi a fost initiat

de un consilier local al grupului PRO Romdnia.
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PROIECT DE HOTARAnO nr. 59 din 02,12.2021.2021 prin care se propune

schimbarea destinafiei prin demolarea clidirii unde a funcfionat vechea gcoall din

satul miceqti gi constuirea unui parc verde cu arbori, arbuqti, alei pietonale,

foiqoare, biincute, mese de ping-pong din beton, spafiu recreativ pentru comunitate.

Proiectul este insotit de Referatul de aprobare nr. 11390102.12.2021 gi a fost

initiat de consilierul local al grupului USR PLUS.

Proiect de hotirflre nr. 06 din 05.01.2022 pentru aprobarea planului de munci

estimativ intocmit potrivit prevederilor Legii nr. 416120014 cu lucririle de interes

local care urmezl a fi prestate de cltre beneficiarii acestei legi in anul2022.

Proiectul este insofit de Referatul de aprobare nr. 105/05 .01.2022, de Raportul de

specialitate nr. 106/05.01.2022, Anexa la Proiectul de H.C.L. nr.06/2022 $i a

fost inifiat de primarul comunei Micegti.

Proiect de hotlrire nr. 08 din 21.01.2022, privind mandatarea doamnei Nifu

Antonela-Delianao referent pentru L prelua activitifile pentru intocmirea

Amenajamantului Pastoral al U.A.T. Comuna Micegti, judeful Argeg.

Proiectul este insofit de Referatul de aprobar e nr. 648/21 .01 .2022, de Raportul de

specialitate nr.649121.01.2022 gi a fost ini[iat de primarul comunei Micegti.
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