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Nr. 185 din 06.01.2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

al  Proiectului de hotărâre privind aprobarea Achiziţionării unei Autovidanje pentru Comuna 

Miceşti, Judeţul Argeş  

 

   Subsemnata: Claudia-Mariana Dumitru, consilier local în cadrul Consiliului Local al 

Comunei Miceşti, judeţul Argeş, în temeiul art.136 din OUG a Guvernului României nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez Proiectul de Hotărâre privind 

aprobarea Achiziţionării unei Autovidanje pentru Comuna Miceşti, Judeţul Argeş şi supun acest 

Proiect de hotărâre dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al comunei Miceşti, judeţul Argeş, având în 

vedere următoarele: 

▪ Prevederile art.136 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi 

completările ulterioare: “Proiectele de Hotărâri pot fi iniţiate de primar, consilierii locali, sau de 

cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului secretarului 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al compartimentelor de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului” 

▪ Prevederile art.136 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare: “Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local însoţite de 

referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează 

şi se transmit de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale: 

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea 

analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate; 

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea analizării şi  întocmirii avizelor; 

Obiectivul proiectului  

Scopul acestei hotărâri este acela de a facilita accesul persoanelor fizice şi juridice de pe raza 

comunei Miceşti la serviciul de vidanjare local contra unei taxe speciale accesibilă, stabilită prin 

Hotărâre de Consiliul local. Autovidanja va fi în proprietatea comunei Miceşti şi va opera numai pe raza 

comunei Miceşti. 

Cetăţenii care vor depune o cerere la primărie în care vor menţiona adresa şi cantitatea 

aproximativă ce urmează a fi vidanjată din fosă, vor plăti taxa în funcţie de acestea. 

 Totodată va aduce venituri suplimentare la bugetul local. 

Sursa de finanţare: Bugetul Local, PNDR SUBMASURA 6.2 – START UP RURAL- 

Program finanţat de U.E. Şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală prin Grupul de Aţiune Locală Ţinutul Argeşul de Mijloc. 

Ţinând cont de prevederile Legii 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, de prevederile art. 30 din Legea 273/2006, privind Finanţele publice locale, republicată şi de 

prevederile OGnr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, proiectul de hotărâre 
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prezentat, respectă prevederile legale şi poate fi supus dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local al 

comunei Miceşti, judeţul Argeş, în şedinţă. 

 Având în vedere cele de mai sus, propun Consiliului Local al Comunei Miceşti din judeţul Argeş, să 

aprobe, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Achiziţionării unei Autovidanje pentru Comuna 

Miceşti, Judeţul Argeş.  

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Prenumele şi Numele 

Consilierului  local, care iniţiază 

Proiectul de Hotărâre privind 

aprobarea Achiziţionării unei 

Autovidanje pentru Comuna 

Miceşti, Judeţul Argeş  

Semnătura  

Iniţiatorlui 

Proiectului de hotărâre 

 

Data 

 

1. 

 

Claudia- Mariana Dumitru 

  

 


