
ROMANIA
JUDETUL ARGE$
COMLINA MICE$TI
CONSILIUL LOCAL MICE$TI

PROIECT DE HOTARARE

N,.. ).{... din .,.C?,1.,,qh,'4ril\,......

privind aprobarea
Devizului general aclualizat dupa aplicarea influentelor conform prevederi O.U.G. 47

din2022 pentru obiectivul de investitie
"infiinlare creEb in Comuna Miceqti, judelul Argeq" (

Av6nd in vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Micegti;

- Raporlul de specialitate al Compartimentului achizigii publice;

- Prin contractul de finanfare nr. 58 /08.01.2018 U.A.T. Comuna MiceEti beneficiazd de

finanlare prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investi(ie "infiinlare creqd in comuna Miceqti,

judelul Argeq";

- prevederile O.U.G. 2812013 pentru aprobarea Programului Nalional de Dezvoltare Locald,

actualizald;

- prevederile Ordinului MDRAP nr. 185112013, republicat, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor

Oll.G nr.28l 2013;

- Prevederile art.l29 , alin3, lit."d" din OUG 57 din 2019 Consiliul local aprob[, la propunerea

primarului, documenta(iile tehnico-economice pentru lucrdrile de investitii de interes local, in

condiliile legii;

- prevederile afi.44 din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare ;

- ORDONANTA DE, URGENTA nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prelurilor

contractelor de achizilie publicS/contractelor sectoriale I contractelor de concesiune/acordurilor-

cadru;



In temeiul art. 139 alin. 1 din OUG nr. 5712019 privind Codul dministrativ:
\

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aprobd privind aprobarea Devizului general actualizat dupa aplicarea influentelor

conform prevederi O.U.G. 47 din 2022 pentru obiectivul de investitie "infiinlare creqd in

Comuna Miceqti, judelul Argeq".

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

Miceqti prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Miceqti.

Art. 3. Prezerfia hotdrdre se aduce la cunostinld pub1ic6, respectiv se comunica Primarului

Comunei Miceqti, celor nominalizali cu ducerea la indeplinire qi se comunici Instituliei

Prefectului Judefului Argeq in vederea exercitIrii controlului cu privire la legalitate.

Aceasta hotlr0re a fost adoptatl de citre Consiliul Local al Comunei Miceqti in

sedin{a ordinar[ din data ................, cu respectarea OUG nr, 5712019 privind Codul

administrativ, cu un numlr de ........ voturi pentru, ..... abfineri si ....... voturi impotrivi

din numirul total de 13 consilieri locali in func(ie gi........ consilieri locali prezen{i.
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