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Nr. 10012/01.10.2021            

 

ANUNŢ 

 
 Astăzi, 01.10.2021, aparatul de specialitate al Primăriei comunei Miceşti anunţă deschiderea 

procesului de dezbatere publică pentru PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND AVIZAREA 

STRATEGIEI DE CONTRACTARE, A STUDIULUI DE FUNDAMENTARE, A STUDIULUI 

DE OPORTUNITATE, A REGULAMENTULUI SERVICIULUI ȘI A DOCUMENTAȚIEI DE 

ATRIBUIRE PENTRU DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE 

COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT AL DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN 

ZONA CENTRALĂ, JUDEȚUL ARGEȘ. 

 

Proiectul este însoţit de Referatul de aprobare nr. 9920/29.09.2021, Raportul de specialitate nr. 

9921/29.09.2021 şi adresa nr. 3104/21.09.2021 a Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL 

Argeş. Proiectul a fost iniţiat de primarul comunei Miceşti.  

 

 Documentaţia poate fi consultată pe pagina de internet a instituţiei www.comunamicesti.ro, 

secţiunea Transparenţă Decizională - Proiecte în dezbatere / în secţiunea Consiliul Local Miceşti- 

Proiecte de hotârâri-2021  sau la sediul instituţiei.  

 

 Propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus 

consultării publice, se pot depune până la data de 11.10.2021, în atenţia responsabilului pentru relaţia 

cu societatea civilă la nivelul Primăriei comunei Miceşti, domnişoara Elena-Alexandra Ene: 

• în format electronic pe adresa de e-mail: primaria.micesti@yahoo.com; 

• la sediul Primăriei comunei Miceşti din str. Principală, nr.72, la Registratura instituţiei.  

 

 Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de 

Hotărâre privind avizarea strategiei de contractare, a studiului de fundamentare, a studiului de 

oportunitate, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire pentru delegarea prin 

concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale 

în zona centrală, Județul Argeș “ şi se vor specifica, de asemenea, articolele care se doresc a fi 

modificate, precum şi datele de contact ale solicitantului.  

 

 

PRIMAR, 

Ing. Dumitru VOICU 

 

 
Întocmit,  

Responsabil pentru aplicarea 

Prevederilor Legii nr.52/2003 

Elena-Alexandra ENE 

http://www.comunamicesti.ro/
mailto:primaria.micesti@yahoo.com

