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DISPOZIȚIA

Nr.  361 din 22.11.2022  

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș

în data de 28.11.2022 la ora 1600 în ședință ordinară 

Primarul Comunei Micești din Județul Argeș, ing. Dumitru VOICU;

Având în vedere necesitatea convocării Consiliului Local al Comunei Micești în ședință

ordinară;

Văzând referatul de specialitate înregistrat sub nr. 11228  din 22.11.2022 în acest sens; 

Ținând  cont  de  prevederile  art.  133 alin.(1),  art.  134 alin.  (1)  lit.  a)  și  alin.  (5)  din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și

completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș în data de

28.11.2022, la ora 1600 în ședință ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, în sala de

ședințe a Consiliului Local al Comunei Micești, situată la etajul I al sediului Primăriei comunei

Micești, aflat în satul Micești, nr.72, comuna Micești, județul Argeș.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi, proiectele de hotărâri și/sau informațiile despre materialele

înscrise pe ordinea de zi sunt cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta.

Art.  3 Documentele  și  materialele  înscrise  pe  ordinea  de  zi  a  ședinței  sunt  puse  la

dispoziția membrilor consiliului local și a celor interesați de către secretarul general al comunei

Micești  în   format  electronic,  sunt  publicate  pe  pagina  de  internet  www.comunamicesti.ro,

Monitorul Oficial Local  și  pot  fi  studiate,  în  format  letric, la cabinetul secretarului general al

Comunei Micești.

Art. 4  În  conformitate  cu  reglementările privind  desfășurarea  ședințelor Consiliului

Local,  consilierii locali  au  posibilitatea  să  formuleze  și  să depună amendamente asupra

proiectelor de hotărâri, precum și cetățenii interesați.



Marius Oprescu

ROMÂNIAROMÂNIA
Judeţul ArgeşJudeţul Argeş

Comuna MiceștiComuna Micești
Primăria MiceștiPrimăria Micești

Cod fiscal 4318474Cod fiscal 4318474
Tel. / Fax 0248 234 002, E-mail: primaria.micesti@yahoo.comTel. / Fax 0248 234 002, E-mail: primaria.micesti@yahoo.com
Comuna Micești, sat Micești, str. Principală, nr.72, județ ArgeșComuna Micești, sat Micești, str. Principală, nr.72, județ Argeș

Art. 5 Proiectele de hotărâri au fost transmise spre avizare către toate cele trei comisii de

specialitate ale Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș.

Art. 6 Proiectul ordinii de zi și a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință publică

prin  afișarea  la  sediul  Primăriei  Comunei  Micești  și  pe  pagina  de  internet

www.comunamicesti.ro. 

Art.  7 Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  dispoziții  se  încredințează

Secretarul general al Comunei Micești din Județul Argeș, domnul Mihai-Iulian Dulamă.

Contrasemnează pentru legalitate,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MICEȘTI,

jr. Mihai-Iulian DULAMĂ

PRIMARUL COMUNEI MICEȘTI,

ing. Dumitru VOICU
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