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PUBLICITATE
in conformitate cu prevederile de prevederile art.
133 alin. (l) coroborat cu art. 134 alin.
a) qi alin. (5) din ordonanla de urgenta a Guvemului
nr. 57/zolg privind codul
administrativ, cu modificirile qi completarile
ulterioare, 0."* ;;; r;;.;;;;;;;inard convocatd
de indatd a consiliului Local al comunei
Micegti din Judegul Argeq, convocatd prin Dispozifia
Primarului comunei Miceqti Nr. 516 din 22.12.202r
privind convocarea consiliului Local
al comunei MiceEti din Judeful Argeq ln data
de 22.12.2021, la ora l7o0 in gedin{i
extraordinari convocati de indati se stabilesc
urmitoarere:
a) Data, ora qi Iocul desflqurlrii qedinfei
:
- 22DECF'MBRTE 202l,la ora 1700 in sala
de gedinfe a consiliului Local al comunei
Miceqti,
situat[ la etajul I al sediului consiliului Local
al comunei Miceqti, situat in satul Miceqti,
str.
Principala, Nr'72, comuna Miceqti, Judeful
Argeq, in gedinld

(l) lit'

extraordinar6 convocatd de indat6,

cu participarea fizicd, a consilierilor locali;

b) Proiectul ordinil de zi
1' Proiect de Hotrrire nr. 61 din 22.12.2021 privind
aprobarea rectificrrii bugetului de
venituri qi cheltuieli al comunei Miceqti pe trimestrul
IV 2021.. Acest proiect de Hotdrdre a
fost iniliat de cdtre Primqrul comunei Micesti din Judelul Argeq, ing.
Dumitru voICU. Acest
Proiect de Hotdrare este insolit de: - Raportul
de specialitut" *. llg3ll zz.tz.2L2lintocmif
de
z

compatimentului financiar-contabilitate, din
cadrul serviciului financiar contabilitate, impozite
si
taxe' raportul

de specialitate

nr

11930 /22.12.2021, intocmit de compartimentul
Achizitii
w. llg2g/22.12.2021,a1 primarului
data de 20.12.2021 cu suma de 47,60 mii
lei' indicator 42'02'65- Finanfarea Programului
National de Dezvoltare Locald; - adresa A.J.F.p.
Arge$ nt' 262636122'12'2021 - comunicare
sume * Hotdrarea Guvernului Nr. 1264
din 17
decembrie 2021 privind alocarea unei sume
din Fondul de rezerva bugetara la dispozifia
Guvernului, prevdzut in bugetul de stat pe anul
2021, pentrv unele unit6li administrativePublice din cadrul Primariei Micesti, referatul
de aprobare
comunei Micegti, judetul Argeg; - Extrasul de
cont din

teritoriale; - precum 9i Anunful nr. llg45/22.11.202i
privind transparenla decizionald.
(Motivatia ureentei au
repartizate
- fost
cdtre bugetut locai al comunei Micesti sume
de bani
pentru rezolvarea inteteselor locuitorilor
comunei, precum si efectuarea de plati urgente, de
oceea se impune o recti/icare urgenta a bugetului
de venitu)i si cheltuieli al comunei Micesti
pe trimestrul IV 2021 pentru rezolvarea
intereselor locuitorilor comunei).
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