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'l'e l. / I:ax 0248 234 002. E-mail: prirnaria.micesti(r1)),ahoo.corn

sat Mice5ti, str'

AMENDAMENTE
la Proiectul de Hotirffre nr. 34 din 30.08.2021privind aderarea UnitI(ii

Administrativ-Teritoriale Comuna Miceqti din Judeful Argeq Ia Asociafia de
Dezvoltare Intercomunitari Argeg (Api-Canal)

Primarul Comunei Micesti, ing. Dumitru VOIC(I Jormuleazd urmtitourele amendumente lu
Proiectul de HotiirAre nr. 34 clin 30.08.2021:

l. Se propttne nrodificarea in tot cuprinsul ProiectLrlLri de I-lotdr6re nr. 34 din 30.0g.2021

denumirea greqita,,Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitard Argeq (Ap6-Canal)" cu denumirea corectd

,,Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitard Argeq,,.

Explicalie: Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard Argeg nu este aceeaqi cu societatea Apd
canal. Apd canal 2000 s.A. este operatorur regional Ia niveluljudeluluiArgeg.

2. Se propttne rnodificarea titlulLri ProiectulLri de Hotdr6re nr. 34 din 30.08.2021, dLrp6 curn

urtneazd: ,,Proiect de hotdrdre nr. 31 din 30.08.2021 prittintl asociereet C'ontunei Micesti in cadrul
Asocialie i de Dezvohare Intercontunitcn ii ArgeS.,,

3. Se proptlne cain preanibulul Proiectului de Hot6rAre nr.34 din 30.08.2021 s6 se adauge la,,in
tetneiul..." qi art. 132 din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu rnodificarile qi

cornpletdri le ulterioare.

4. Se propune rnodificarea articolulLri I din Proiectul cle HotdrAre nr.34 din 30.0g.2021, dupd

clrrlr Lrrmeazd': ,,Se aprobd a,socierea ('ornunei Micesti, prin Consilitrl Local al. contunei Micesti, in
cadrul Asocialiei de Dezvoltare Intercontunilard ArgeS.,,

5. Se propLrne ca dLrpd articolul I din ProiectLrl de HotdrAre nr.34 din 30.08.2021 sd se adauge

un nou articol, dupd cum ttnneazS: ,,Art. 2 Se aytrol.tii Acrul Constirufiv crl Asocittliei tle Dezvoltcu"e

Intercotnunitarii ArgeE in .forma prevdztrtd tn Anexa I la prezenlct hotcirare si Stcrtutul Asocicrliei de Dezvoltare
Intercorutrnitnrd Arges in /brnta prevcizuld in Anexa 2la prezenta hotdrare.,,

6. Se propLlne ca dupd articolul I din ProiectLrl de Hotdr6re nr.34 clin 30.08.2021 sd se adauge

un noll articol, dupd cum ltrlneazd: ,r4rt. 3 Se aprobd participarect Consilitrltti Loccrl. al crtruunei

Micesti la patrimoniul A.socialiei cu o contribu{ie in nluneror in ttaloore cte 100 RON."
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7. Se propttne modificarea articolului 2 din Proiectul de Hotdr6re nr.34 din 30.08.2021 care

devine articolul 4, dupa cum Llrmeazd: ,,Art. I Se impulerniceSte Dl. Dntnitru VOICU, primar cil
contttnei Micesli, cetd{ean romdn, nd,scut la dotcr de 09.02.1958 in Contuna Mice;li, rloruiciliat in
satul MiceSti, contuna MiceSli, po,\e,\or of C.l. seria AZ, nr. 269387, eliberut(a) tte SpC'LEp Mioveni
la data de 30.01.2019, :;d.sernneze in nnmele si pe .seanta Con,siliului Local al conltnei Micesti, Actele
aditionale la Aclul Consliltttiv,;i Stottrtul A,socicr{iei cle Dezvoltare lnlercontuniteriiArge,s, anexate ltr
prezenla hotdrdre."

As(bl, articolul 3 din Proiectul de Hotdr6re nr.34 din 30.08.2021 devine ar-ticolul 5

8' Se propune ca dtrpl articolLrl 3 din Proiectul de Hotdr6re nr.34 din 30.08.2021 sa se adauge

trrl noLr articol, dupd cLtm urtneazd.; ,,Arl. 6 Prezenla hordriire abrogd Holtirarea Consiliultri Local al
Comtrnei Mice'sti nr. 3l din 23.07.2013 cu prittire laretrergereacomunei Micesti clin cadrytl Asocic4iei

de Demoltctre lnlercontunitarii- ADIA. "

As(fel, articolul 4 din Proiectul de HotdrAre nr.34 din 30.08.2021 devine articolLrl 7 si articolLrl

5 din Proiectul de Hotdrare nr. 34 din 30.08.202r devine articolul B.

Anexez prezentei rnodelul de ,,Hot5rAt'e privind asociereu Cornttnei.............in caclrytl A.socialiei

de Dezvoltare Inlercontunitord ArgeS " al ADI Argeg.

Primarul
ing. Dumitru
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ROMÂNIA
MUNICIPIUL / ORAŞUL / COMUNA ..............................
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. ... / ...
privind asocierea Comunei .............................. in cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară

Arges

Consiliul Local ................... întrunit în şedinţă la data de ......... 

Având în vedere:
 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
 Rapoartele de specialitate ale ...;
 Avizele comisiilor de specialitate ...;
 Prevederile  OUG  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  ale  Legii  nr.  51/2006  a  serviciilor

comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare,

În temeiul art. 129 alin.9 litera c, art. 132 ,din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 -  Se aprobă asocierea  Comunei ..................., prin Consiliul Local .......................,  în cadrul
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Arges. 

Art. 2 -   Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Arges  în forma
prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Arges
în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă participarea Consiliului Local ............... la patrimoniul Asociaţiei cu o contribuţie
în numerar în valoare de 100 RON.

Art. 4 - Se împuterniceşte Dl. ... , primar al comunei..............., cetăţean român, născut(ă) la data de ...
la ...,  domiciliat(ă) în ...,  posesor al B.I. / C.I.  seria  ...,  nr.  ...,  eliberat(ă) de ... la data de ...,  să
semneze în numele şi pe seama Consiliului Local ..., Actele aditionale la Actul Constitutiv şi Statutul
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Arges , anexate la prezenta hotărâre.

Art. 5 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local .................... vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
_____________

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR
___________________

Nr. ....
Adoptată în şedinţa din data de ...
Cu un număr de ... voturi din numărul total de ... consilieri în funcţie




























































































