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Nr. 10760/03.11.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

al Proiectului de Hotărâre prin care se aprobă ca, domnul consilier local BREZOIANU VIRGIL 

SORIN - Partidul Social Democrat, să facă parte din Comisia II de specialitate a Consiliului 

Local al comunei Micești din județul Argeș – comisia de specialitate pentru probleme juridice, 

servicii publice, comerț, disciplină, urbanism, amenajarea teritoriului, ordine publică, mediu și 

protecția mediului și pentru modificarea în acest sens a punctului II. al art. 2 din Hotărârea 

Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 2/10.12.2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș 

 

 Prin Proiectul de Hotărâre nr. 60 din 03.11.2022 iniţiat de către primarul comunei Miceşti se 

propune aprobarea Proiectului de Hotărâre prin care se aprobă ca, domnul consilier local 

BREZOIANU VIRGIL SORIN - Partidul Social Democrat, să facă parte din Comisia II de 

specialitate a Consiliului Local al comunei Micești din județul Argeș – comisia de specialitate 

pentru probleme juridice, servicii publice, comerț, disciplină, urbanism, amenajarea teritoriului, 

ordine publică, mediu și protecția mediului și pentru modificarea în acest sens a punctului II. al 

art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Micești din Județul Argeș nr. 2/10.12.2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Micești din 

județul Argeș. 

 Având în vedere următoarele: 

• ÎNCHEIERE din data de 29 septembrie 2022 pronunțată de Judecătoria Pitești  în Dosarul nr. 

15886/280/2022, în temeiul art. 122 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

validează mandatul consilierului local supleant din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Miceşti, jud. Argeș, respectiv BREZOIANU VIRGIL SORIN – Partidul Social Democrat, 

ÎNCHEIERE comunicată prin poștă la data de 19.10.2022 cu adresa care a fost înregistrată la 

Primăria Comunei Miceşti cu nr. 10387/21.10.2022; 

• HOTARAREA nr. 33 din 29.08.2022 cu privire la constatarea încetării de drept, inainte de 

expirarea duratei normale, prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Oprescu 

Ion- Cristian  și declararea ca vacant a locului deținut de acesta; 

•  Referatul constatator nr. 7218/09.08.2022  cu privire la  constatarea încetării de drept, înainte 

de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului 

Oprescu Ion- Cristian şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta; 

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

a Consiliului Local al comunei Micești, Județul Argeș; 

• Hotărârea nr. 2979/2020 din data de 11.11.2020 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr. 

13893/280/2020 prin care validează mandatele de Consilieri Locali ai Consiliului Local 

Micești; 

• Hotărârea nr. 2/10.12.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consilielui Local 

al Comunei Micești din judetul Argeș; 
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• Dispozițiile  art. 124, art. 125,art.126, art. 129 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

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

• Prevederile Hotărârii Consiliului Local Micești din județul Argeș nr. 5/10.12.2020 privind 

aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Micești. 

 Domnul Oprescu Ion-Cristian – Partidul Social Democrat înainte de a demisiona a fost 

membru în Comisia II de specialitate a Consiliului Local al comunei Miceşti din judeţul Argeş - 

Comisia de specialitate pentru pentru probleme juridice, servicii publice, comerț, disciplină, 

urbanism, amenajarea teritoriului, ordine publică, mediu și protecția mediului, astfel încât se 

impune ca locul devenit liber în această comisie să fie ocupat de domnul consilier local 

BREZOIANU VIRGIL-SORIN -  Partidul Social Democrat. 

 Având în vedere că Proiectul de Hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi de oportunitate 

drept pentru care supunem aprobării Consiliului Local al Comunei Miceşti din judeţul Argeş acest 

Proiect de Hotârâre în forma prezentată.  

 Vă rugăm să decideţi doamnelor/domnilor consilieri locali! 

 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MICEŞTI DIN JUDEŢUL ARGEŞ 

Jr. Mihai-Iulian DULAMĂ 

 


