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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 3 din 16.01.2023 

referitor la trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 176 ha având categoria de folosință pășune 

din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Argeș, exceptând suprafața 

aferentă drumurilor de exploatare din comuna Micești, județul Argeș situate în proximitatea 

amplasamentelor pășunilor 

 

Consiliul Local al Comunei Miceşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa publică din data de 

________________________; 

 

Având in vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Miceşti înregistrat sub numărul  -

466/16.01.2023 

• Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Cadastru și Topografie, 

înregistrat sub numărul 467/16.01.2023; 

• Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al 

Comunei Miceşti, judeţul Argeş; 

 

În baza prevederilor:  

• art. 361, art. 136  din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

• art. 5, alin. (3), lit. b),  art. 9, alin (2) din Ordonanța de Urgență nr. 34 din 23 aprilie 

2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 

modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

• art. 33 din Legea fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

• art. 864 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil  

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (7), lit. f), art. 139, alin. (3), 

lit. a) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 176 ha, având 

categoria de folosință pășune, din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1461
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județul Argeș, exceptând suprafața aferentă drumurilor de exploatare din comuna  Micești 

situate în proximitatea amplasamentelor pășunilor; 

 

                        Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul 

comunei Micești, iar Secretarul General o va comunica către instituțiile și persoanele interesate. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al Comunei 

Miceşti din judeţul Argeş: 

• Primarului Comunei Miceşti 

• Instituţiei Prefectului judeţului Argeş; 

• Compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei comunei Miceşti; 

• Opiniei publice, prin afișare. 

 

 

 

 

 

 INIŢIATOR PROIECT,                                              AVIZ DE LEGALITATE, 

PRIMAR,                                            Secretar General al U.A.T Comuna Miceşti, 

   ing.  Dumitru  VOICU                                               jr.  Mihai-Iulian DULAMĂ 

 

 


