
ROMANIA
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA COMUNA MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$

HOTARARE
Nr.38 din23.11.2027

privind alegerea preqedintelui de ;edin(i al Consiliului Local al
Comunei MiceEti din Judeful Argeq pentru o perioadi de trei luni

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICE$TI DIN ruDETUL ARGEg, intrunit in
qedinla publicd din data de 23.11.2021;

Av6nd in vedere:
- Proiectul de hotdrdre inifiat in acest sens de Primarul comunei Miceqti, ing. Dumitru Voicu;
- Referatul de aprobare nr.lL239 din22Jl.202l al primarului comunei Micegti:
- Raportul de specialitate nr. 11240 din2Z.ll.202l al secretarului general a[ comunei Micegti;
- Hotdrdrea Consiliului Local al Comunei Miceqti din Judeful Argeq nr. 19 din 17.08.2021

privind alegerea preqedintelui de gedintd al Consiliului Local a[ Comunei Miceqti din Jude]ul ArgeE
pentru o perioadd de trei luni;

- prevederile art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. l2l alin. (l) qi alin. (2) 9i art. 136 alin. (4)
din Constitulia Romdniei, republicat[,

- articolul 10 paragraful3 din Carta europeanda autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la
l5 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997;

- dispoziliile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 28712009 privind Codul civil, republicat, cu
modificirile qi completdrile ulterioare;

- prevederile art. 1 alin. (2),art. 123 alin. (1) qi alin. (4),art. 129 alin. (1) qi alin. (2) lit. a)
combinat cu alin. (3) lit. a), art.l38 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) Ei alin. (16), art. 139 alin. (5),
alin.(11)qialin. (12),art.140alin.(1)Eialin. (2),art.l39,art.l97,art.198,art. l99,art.233a\in,
(2), art.234, art.235, art.236 Ei art.240 alin. (1) din Ordonanla de urgenld a Guvernulti nr. 5712019
privind Codul administrativ, cu modificirile qi complet6rile ulterioare;

- prevederile art.2 alin. (2), art. 4l alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 qi
art. 70 din Legea m. 2412000 privind normele de tehnici legislativd pentru elaborarea actelor
normative, republicati, cu modificdrile Ei completirile ulterioare;

- Ordinul Prefectului Judefului Argeq nr. 5791t8.11.2020 privind constatarea ca legal
constituit a Consiliului local a[ comunei Miceqti, judeful Argeq;

- prevederile Hot[ririi Consiliului Local al Comunei MiceEti din Judeful Argeq nr,
5110.L2.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare Ei funclionare al Consiliului Local al
Comunei Miceqti din Judelul Arge$;

- Hotdrdrea Consiliului Local al Comunei Miceqti din Judeful Argeq nr.2110.12.2020 privind
organizarca comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei MiceEti din judeful Argeq;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Miceqti din Judeful
Arge$, respectiv: Avizul nr. 38 din 23.11.2021 al Comisiei I; Avizul nr. 38 din 23.11.2021 al
Comisiei II; Avizul nr. 38 din 23.1 1.2021al Comisiei III;

in terneiul prevederilor art.l39 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanla
de urgen!6 a Guvernulai nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare,
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Art. 1. - Se alege ca preqedinte de Eedintd al Consiliului Local al Comunei Micegti din Judeful
Arge$ pentru o perioada de trei luni, respectiv pentru lunile noiembrie 2021, decembrie 2O2l qi
ianuarie 2022, domnul consilier local Daniel-Petre VOICU.

Art,2. - Pregedintele de qedinlI exercitd urmdtoarele atribulii principale:
a) conduce qedinlele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri qi anuntd rezultatul votdrii, cu

precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivl gi a ablinerilor numdrate qi evidenliate de secretarul
general al unit[1iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al qedinfei;

c) semneazd procesul-verbal al qedinlei;
d) asigurd menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare gi funclionare a

consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice probleml care intr[ in competenla de solu]ionare

a consiliului local;
f) aplic6, dac[ este cazttl, sanc]iunile prevdzute la art.233 alin.(l) din O.U.G. nr.5712019

privind Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni, dupd caz;
g) indeplineqte alte atributii prevdntte de lege, de regulamentul de organizare gi funclionare

a consiliului local sau alte ins6rciniri date de cdtre consiliul local.

Art. 3. - Prezenta hotdrdre se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
general al comunei Micegti, in termenul prev6zut de lege, prefectului judefului Arge$, primarului
comunei Miceqti, preEedintelui de qedint6 ales, qi se aduce la cunoEtinld publicd conform
prevederilor legale, respectiv prin publicarca pe pagina de intemet proprie a instituliei
www.comunamicesti.ro - Monitorul Oficial Local.

Nr. 38 din data de 23.11.2021

s E c RE rARUL GENrfi lT'ff tt'i'?ffi1'Il,[3t[l'il'l
jr. Mihai-Iutian DULAMA 

I
*/

Prezenta hotiirdre afost aprobatd tn ;edinla Consiliului Local al Comunei MiceSti din Judelul
Arge; din data de 23.11.2021 cu un numdr de l0 (zece) voturi ,,p€fitru", niciun vot ,,impotrivd",
niciun vot ,,ablinere" din totalul de 13 consilieri locali tnfunclie, din care prezenli t0 (zece)
consilieri locali

PRE$EDINTELE DE $EDINTA,
Consilier local,

Daniel-Petre VOICU
-*

TUL ARGE$,
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