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RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al 

Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni 

 
Proiectul de hotărâre are ca obiect alegerea președintelui de ședință al Consiliului 

Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni, respectiv pentru 

lunile august 2021, septembrie 2021 și octombrie 2021. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Micești nr. 8 din 05.05.2021 privind 

alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș 

pentru o perioadă de trei luni, s-a aprobat alegerea președintelui de ședință al Consiliului local 

al comunei Miceşti pentru o perioada de trei luni, respectiv pentru lunile mai 2021, iunie 2021 

și iulie 2021, în persoana doamnei consilier local Claudia-Mariana DUMITRU. 

Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al 

Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni are următoarele temeiuri: 

- prevederile art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 

alin. (4) din Constituția României, republicată, 

- articolul 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- dispozițiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 123 alin. (1) și alin. (4), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. 

a) combinat cu alin. (3) lit. a), art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) și alin. (16), art. 139 

alin. (5), alin. (11) și alin. (12), art. 140 alin. (1) și alin. (2), art.139, art. 197, art. 198, art. 199, 

art. 233 alin. (2), art. 234, art. 235, art. 236 și art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

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

ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 

62 și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 579/18.11.2020 privind constatarea ca legal 

constituit a Consiliului local al comunei Micești, județul Argeș; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 

5/10.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

Local al Comunei Micești din Județul Argeș; 

Având în vedere că, Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al 

Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș pentru o perioadă de trei luni, 

îndeplinește condițiile legale și de oportunitate, drept pentru care supunem aprobării 

Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș acest proiect de hotărâre în forma 

prezentată.  

Vă rugăm să decideți doamnelor/domnilor consilieri locali! 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ, 

jr. Mihai-Iulian DULAMĂ 


