
i .':'.^,

ROMA.NIA
UNITATEA ADMINISTRATIV.TERITORIALA COMUNA MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICESTI DIN JUDETUL ARGES

HOTARARE
Nr.6 din 25.02.2022

privind alegerea preqedintelui de qedin{i al Consiliului Local al

Comunei Miceqti din Jude(ul Argeq pentru o perioadl de trei luni

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICESTI
qedinfa publicd din data de 25.02.2022;

DIN JUDETUL ARGE$, intrunit in

AvAnd in vedere:
- Proiectul de hotdr6re ini{iat in acest sens de Prirnarul colnnnei Miceqti, ing. Dumitru

Voicu;

- Referatul de aprobare nr. l6l4 din25.02.2022 al prirnarului comunei Micegti:
- Raporlul de specialitate nr. 1615 din 25.02.2022 al secretarului general al comuuei

Micegti;
- Hotdrdrea Consiliului Local al Comunei Miceqti

privind alegerea pregedintelui de qedin(a al Consiliului
Argeq pentru o perioadl de trei luni;

- prevederile ar1. 1 5 alin. (2), art. 120 alin. ( l), arl.
(a) din Constitulia Romdniei, republicat6;

- articolul l0 paragraful 3 dirr Cafta europeand.a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997;

- dispoziliile art. J alin. (2) dirr Legea nr.28112009 privind Codul civil, republicat, cu

rnodificlrile gi cornpletdrile ulterioare;
- prevederile ar1. I alin. (2),art.123 alin. (1);i alin. (4),aft. 129 alin. (l) qi alin. (2)lit. a)

combinat cu alin. (3) lit. a), aft. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) 9i alin. (16), aft. 139 alin. (5),

alin. (11);ialin. (12),art.140 alin. (1) Eialin. (2),artJ39,afi.197,art,198, art. 199,art.233 alin.
(2), art.234, art.235, art.236 Ei aft.240 alin. (1) din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr.

5712019 privind Codul adrninistrativ, cu modificirile ;i completdrile ulterioare,
- prevederile art.2 alin. (2), art. 41 alin. (5), ar1. 50 alin. (4), art. 58, aft. 59, art. 61, afi. 62

gi art. 70 din Legea nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
norrnative, republicatd, cu modifi cdri le qi cornpletdrile ulterioare;

- Ordinul Prefectului Jude{ului Argeq nr. 519118.11.2020 privirrd constatarea ca legal

constituit a Consiliului local al comunei Miceqti, judeful Argeq;
- prevederile Hotardrii Consiliului Local al Comunei Micegti din Judeful Argeq nr.

5110.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare gi func{ionare al ConsiliulLri Local
al Cornunei Micegti din Judetul Argeg;

- HotdrArea Consiliului Local al Comunei Micegti din Judelul ArgeE nr. 2110.12.2020
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mice;ti din judetul
Argeq;

- Avizele cornisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comutrei MiceEti din Judeful

Argeq, respectiv: Avizul nr. _ din al Cornisiei I; Avizul nr. din
al Comisiei II; Avizul nr. al Cornisiei III;

in temeiul prevederilor ar1. 139 alin. (1) coroborat cu aft. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonan{a

de urgenfd a Guvernului nr.5712019 privind Codul adrninistrativ, cu modificdrile gi cornpletdrile

ulterioare,

din Judelul Argeq nr. 38 din 23.11.2021
Local al Comunei Micesti din Judetul

121 alin. (l) ;i alin. (2) 9i aft. 136 alin.

din
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ROMANIA
UNITATEA ADMINISTRATIY-TERITORIALA COMUNA MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIC.E$TI. DIN JUDETUL ARGE$

HOTARA$TE:
Art. 1. - Se alege ca preqedinte de Eedin{6 al Consiliului Local al Comunei Miceqti din

Judeful Argeq pentru o perioada de trei luni, respectiv pentru lunile februarie 2022, martie 2022 qi

aprilie 2022, doamna/domnul consilier local T6rlea Elena-Mihaela.
Art.2. - Preqedintele de qedinf[ exercitl urmitoarele atributii principale:
a) conduce gedinfele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri gi anunfi rezultatul votirii, cu

precizarea voturilor pentru, a voturilor tmpotriv[ qi a ablinerilor numlrate gi eviden{iate de

secretarul general al unitifii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al qedinfei;
c) semneazl procesul-verbal al qedintei;
d) asigurl menfinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare gi funcfionare a

consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice probleml care intr[ in competenfa de solufionare

a consiliului local;
f) aplic6, dacd este cazul, sancfiunile previzutelaart.233 alin.(l) din O.U.G. nr.5712019

privind Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancfiuni, dupd caz;
g) indeplinegte alte atribu{ii prevlzute de lege, de regulamentul de organizarc gi functionare

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

Art. 3. - Prezenta hotirdre se comunic[, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
general al comgnei Micegti, in termenul prevdzut de lege, prefectului judefului Argeq, primarului
comunei MiceEti, preqedintelui de qedintl ales, qi se aduce la cunoqtinfl public6 conform
prevederilor legale, respectiv prin publicarea pe pagina de internet proprie a institufiei
www.comunamicesti.ro - Monitorul Ofi cial Local.

Nr. 6 din data de 25.02.2022
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sE c RE rARUL GE Nn*fffi"A6,f,i;rlT,'iffil;
jr.Mihai-ruvlt

INITIATORUL PROIECTULUI DE HOTARARE,
PRIMARUL COMUNEI MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$,

ing. Dumitru VOICU

Prezenta hotdrdre a fttst aprobatd in Sedinla Consiliului Locql al Comunei Mice;ti din
Jude{ul Arge; din data de 25.02.2022 cu un numdr de l2 voturi ,,pentru", niciun vot ,,tmpotrivd",
niciunvot,,abtrinere" din totalul de I3 consilieri locali tnfunc|ie, din care prezenli l2 consilieri
locali.

PRE$EDINTELE DE $EDINTA,
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