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Nr. 10131/13.10.2022 

 

 

Referat de aprobare 
pentru Proiect de Hotărâre Nr. 56 din 13.10.2022 privind aprobarea proiectului tehnic, detalii de 

execuție, caiete de sarcini, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții „Prima înfiintare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele 

Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  

 

 

 

Primarul Comunei Miceşti din judeţul Argeş, ing. Dumitru VOICU, în temeiul art. 136 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, iniţiez şi propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Miceşti din 

judeţul Argeş, Proiectului de Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, detalii de execuție, 

caiete de sarcini, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții „Prima înfiintare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele 

Micești și Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul 

național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea proiectului tehnic, detalii de execuție, caiete de 

sarcini, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Prima 

înfiintare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni, 

comuna Micești, județul Argeș”.  

Investiția propusă are rolul de a colecta, transporta și trata apa uzată menajeră prin stația de 

epurare proiectată. 

Având în vedere cele prezentate anterior, vă rugăm domnilor consilieri să decideți ! 

 

Primar, 

Ing.Voicu Dumitru 


