
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  ARGEȘ 

COMUNA MICEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici  aferenti        

obiectivului de investitie 

"Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna Micești, județul 

Argeș"- loc de joaca Micești"   

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare  al  Primarului Comunei Micești; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului achiziții publice; 

  

       HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*) privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice;  

- Prevederile art.129 , alin.3, lit.”d” din OUG 57 din 2019 Consiliul local  aprobă, la propunerea 

primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în 

condițiile legii; 

- prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

In temeiul art. 139 alin. 1 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ: 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate si  indicatorii tehnico-economici  aferenti   obiectivului 

de investitie "Înființare locuri de joacă în satele Micești, Purcăreni, Păuleasca din Comuna 

Micești, județul Argeș"- loc de joaca Micești". 

   



Art. 2.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se însărcinează Primarul Comunei 

Micești  prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Micești.        

Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică, respectiv se comunica Primarului 

Comunei Micești, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se comunică Instituției 

Prefectului Județului Argeș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 

         Aceasta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Micești în 

sedința extraordinară  din data ........./.................., cu respectarea OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de ....... voturi pentru, 0 abțineri și 0  voturi împotrivă 

din numărul total de .......... consilieri locali in funcție și ........  consilieri locali prezenți. 
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