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RAPORT DE SPECIALITA
la Proiectul de hotdrdre privind alegerea preSedintelui de

Comunei MiceSti din Judelul ArgeS pentru o de trei luni
Local al

Proiectul de hotdrAre are caobiect alegerea preqedintelui de qedin!6 al Consiliului Local
al Comunei Micegti din Judelul Arge$ pentru o perioad6 de trei luni, respectiv pentru lunile
noiembrie 2021, decembrie 2021 qi ianuarie 2022.

Prin Hotdrarea Consiliului Local al Comunei Miceqti nr. 19 din 17.0g.2021 privind
alegerea preEedintelui de qedin!5 al Consiliului Local al Comunei Miceqti din Judeful Argeq
pentru o perioadr de trei luni, s-a aprobat alegerea preqedintelui de qedinid al Consiliului localal comunei Miceqti pentru o perioada de irei luni, respectiv pentru lunile atgust 202L,
septembrie 2021 qioctombrie 2O2l,inpersoana domnului consilier local Mihai-Daniel STROE.

Proiectul de hotlrdre privind alegerea preqedintelui de qedin!6 al Consiliului Local al
Comunei Micegti din Judeful Argeq pentru o perioadd de trei luni are urmdtoarele temeiuri:

- prevederile art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (t), art. l2l alin. (l) Ei alin. (2) qi art. 136
alin. (4) din Constitulia Romdniei, republicatd,

- articolul 10 paragraful 3 din Carta europeand a autonomiei locale, ad,optatd, la
Strasbourg la 15 octombrie r9g5, ratificatd,prin Legea nr. r99/r997;

- dispoziliile art.7 alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu
modificdrile Ei completirile ulterioare;

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 123 alin. (l) qi alin. (4), art. 129 alin. (1) qi alin. (z) lit.
a) combinat cu alin. (3) lit. a), art.138 alin. (6) alin. (ti)-f rol arin. (la) qi arin. (io), art. 139 alin.(5),alin.(11)9ialin.(r2),art.L4oalin.(1)9ialin. (2),'art',.139,art.t97,art.t9g,art.r99,arl.
233 alin. (2), art. 234, art. 235, art. 236 Ei art. 2a0 alin. (1) din ordonanla de urgen!6 a
Guvernului nr' 57l2ol9 privind codul administrativ, cu modificarile qi complet5rile ulterioare;

- prevederile art.2 alin. (2), art. 4l alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 5g, art. 59, art. 6r, art.
62 qi art' 70 din Legea nt.2412000 privind normele de tehnicd legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicati, cu modificdrile Ei completirile ulterioare;

- ordinul Prefectului Judefului Argeg w. 579ll8.ll.2o2o privind constatarea ca legal
constituit a consiliului local al comunei Miceqti, judeful Argeg;

- prevederile Hotdrdrii Consiliului Local al Comunei Miceqti din Judeful Argeg nr.
5/10'12'2020 privind aprobarca Regulamentului de organizare Ei funclionare al consiliului
Local al Comunei Micegti din Judelul Argeq;

Avdnd in vedere c5, Proiectul de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de qedin!6 al
consiliului Local al comunei Miceqti din Judeful Arge$ ientru o perioad6 de trei luni,
indeplineEte condiliile legale gi de oporlu nitate drept pentru .ui. ,uprn.m aprob[rii consiliului
Local al Comunei MiceEti din Judelul Argeq acest proiect de hot6r0re in forma prezentatd.
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