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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

Nr. 35  din 28.06.2022 

privind propunerea de desfiintare/demolare a cladirii Camin cultural Purcareni-sat 

Purcareni si a Magazin Purcareni din   comuna Micesti, judetul Arges  

 

 

 

    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ, întrunit în 

ședința publică din data de _______________;  

Având în vedere: 

-  Proiectul de hotărâre inițiat în acest sens de Primarul comunei Micești, ing. Dumitru Voicu; 

-  Referatul de aprobare nr. 6309  din 28.06.2022  al Primarului comunei Miceşti: 

-  Raportul de specialitate nr. 6310  din 28.06.2022  al Compartimentului achizitii publice; 

- Raportul de expertiza tehnica privind starea actuala si eventualele lucrari de 

consolidare/desfiintare necesare la Camin cultural si Magazin Purcareni nr. 3763/14.04.2022; 

- Pozitiile nr. 13 si 20 din  Anexa nr. 49 din H.G. 1347/2001- domeniul public al Comunei Micesti, 

judetul Arges; 

 

In baza temeiurilor juridice ale: 

a)  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.c), alin 7 lit d) coroborat cu art. 286 a O.U.G. 57 din 2019 privind 

Codul administrativ; 

b) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei,  republicata; 

c) art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificata prin legea 199/1997. 

d) Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, prin 

care se prevede ca, adminsitratorul are obligatia sa urmareasca comportarea in timp  a 

constructiilor si sa ia masuri pentru punerea in siguranta a acestora sau sa propuna demolarea lor. 

        Avizele comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Micești din Județul 

Argeș, respectiv: Avizul nr. ______ din ___________ al Comisiei I; Avizul nr. ______ din 

____________ al Comisiei II; Avizul nr. ________ din _____________ al Comisiei III; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2 )  lit c, alin (6) lit c, ale art. 134 alin (1) lit a, , alin. 

(2), ale art. 196 alin. (1) lit a,  ale  art. si ale art. 198 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

  

 
Art. 1. – Se aproba de principiu desfiintarea/demolarea cladirii Camin cultural Purcareni-sat 

Purcareni si a cladirii Magazin Purcareni, sat Purcareni  din   comuna Micesti, judetul Arges, 

bunuri imobile apartinand Domeniului public al comunei Micesti si aflate in administrarea 

Consiliului local Micesti, intrucat din cauza starii avansate de degradare, nu se mai indeplinesc 

conditiile tehnice de utilizare. 

Art. 2.-Se aproba Raportul de expertiza tehnica NR. 3763/14.04.2022,  privind starea actuala si 

eventualele lucrari de consolidare/desfiintare necesare la Cmain cultural si Magazin Purcareni. 
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Art. 3. – Prezenta hotarare poate fi atacata, in conditiile legii, la instanta de constencios 

administrativ, respectiv Tribunalul Arges. 
 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al comunei Miceşti, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Argeș, primarului comunei 

Micești, președintelui de ședință ales, și se aduce la cunoștință publică conform prevederilor 

legale, respectiv prin publicarea pe pagina de internet proprie a instituției www.comunamicesti.ro - 

Monitorul Oficial Local. 

 
 

Nr. 35  din data de 28.06.2022        

 
 

 

                Inițiatorul Proiectului de Hotărâre, 

           Primarul comunei Micești din județul Argeș, 

                         ing. Dumitru VOICU 
 

 

 
 

                                                                              Avizează pentru legalitate, 

                                                        Secretarul General al comunei Micești din județul Argeș, 

                                                                                 jr. Mihai-Iulian DULAMĂ 

 

 

 

 

 

 


