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Nr. - din 04.05.202r

PUBLICI'IATE

in conformitate cu prevederile de prever:Lerile art. 133, alin.(1) coroborat u ar1.134,

alin.(l) lit.a), alin.(s) din ordonanla de urgt::nid a Guvernului rv.57120I9 privind codul

administratil cu modificdrile qi completdrile ulterioare, pentru qedinla extraoldinarA convocata

de indatd a Consiliului Local al Comunei Miceqti din Judelul Argeg, convocati prin Dispozifia

Primarului comunei Miceqti Nr. 218 din 04.01i.2021 privind convocarea consiliului Local

al comunei Miceqti din Jude{ul Argeq in r1ata de 05.05.2021, la ora 1630 in qedinfi

extraordinari convocatI de indati, se stabilesc utmdtoarele:

a) Data, ora ;i locul desfiquririi qedin{eii :

- 05 MAI 2ll2!,la ora 1630 la sediul Primdriei c.munei Miceqti, situat in satul Miceqti, nr'72A,

comuna Miceqti, judelul Argeq, in qedinJd extraordinard convocatd de indatd, cu participarea

fizicd a consiljerilor locali;

b) Proiectul ordinii de zi :

1. Proiect de Hotirare nr. 21 din 04,05.2121privind alegerea preqedintelui de ;edin{d

al consiliului Local al comunei Micegti din Jur;leful Argeq pentru o perioadi de trei luni'

- INITIATC)RUL Proiectului de Hotdrdre: - Prirrrarul comunei Micegti, ing' Dumitru VOICU,

prezintd Referalul de aprobare Ei Proiectul de Hotdrdte

- RA.pOnr de specialitate prezenlat de Secretarului general al comunei Micegti, jr' Mihai-Iulian

DULAMA.
- Motivul ur€lenlei - a explrat mandatul preqedin:r:lui de qedinld al consiliului 1ocal al comunei

Micegti - prin Hot[rarea Consiliului Local al comunei Miceqti nr. 2 din 18.02.2021 privind alegerea

pregedintelui de qedinld al consiliului Local al comrt.nei Micegti din Judelul ArgeE pentru o perioad6

de trei 1uni, s-a aprobat alegerea preEedintelui de l;r:dinfd al consiliului local al comunei Mice$ti

pentru o perioac|a de trei luni, respectiv pentru lunik: februarie 2021, martte 2021 qi aprilie 2021''in

persoana domntrlui consilier local ZARESCU GHEC'!1GHE'

2.ProiectdeHotirfirenr.22din04.05.20,21cuprivirelaimp|ernentareaproiectului
,,DOTAREASERVICIULUIVOLUNTAR-O'ENTRUSITUATIIDEURGENTAAL
COMUNEIMICE$TIDINJUDETULARGE$CUAUTOBASCULANTA$ISARARITA".

- II.IITIATORUL proiectului de HotiriLre: - Primarul comunei Micegti, ing. Dumrtru

VOICU, prezirrtd Referatul de aprobare Ei Proiectul de Hot5rdre'

- R]\PORT de specialitate prezentat de Sorviciului voluntar Pentru situalii de Urgenld'

-N4otivafraulgenlei-Termenullim:itdpentrudepunereaproiectuluiestedatade

07 .05.2021 ora 14.
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3. Proiect de Hotirire nr.23 din 04.05,2021 privind aprobarea achizi{ionirii de servicii

juridice rle consultan{d, de asistenll gi de reprezentare juridici in vederea apirlrii
intereselor paratului CONSILIUL LOCA.IL AL COMUNEI MICE$TI in Dosarul

nr.14631709/2021 aflat pe rolul Tribunalului Argeq, reclamant fiind PREFECTUL

JUDETULUI ARGE$, in limita sumei de 1500 lei.
- INiIIIATORII Proiectului de HotdrAre: - toli cei 13 consilieri locali, prezint[ Referatul

de aprobare gi Proiectul de Hotdrdre.

- RA.PORT de specialitate prezenlal de Secretarului general al comunei Miceqti, jr.

Mihai-Iulian DULAMA.

- Motivalia urgenlei - Dosarul nr.1463110912021 are primul termen la data de 10.05.2021.

4. proier:t de Hotlrire nr. 24 din 04.05.2021privind aprobarea achizi{ionlrii de servicii
juridice de consultan{i, de asisten{i qi de reprezentare juridici in vederea apiririi
intereselorparitei coMUNA MICESTI PIUN PRIMAR in Dosarul w.9447128012020

aflat pe rolul Judecitorie Piteqti, recllamantd fiind sc CONSUMCOOP SA

MARACINENI, in limita sumei de 1500 lei'
- INITIATORUL Proiectului de Hotirdrt:: - Primarul comunei Micegti, ing. Dumitru

VOICU, prezintii Referatul de aprobare qi Proiectul de HotdrAre'

- RAPORT de specialitate prezentat de Secretarului general al comunei Miceqti, jr'

Mihai-lulian DULAMA.

- Motiva.lia urgenlei - Dosarul nr. 9447 1280121D0 are primul termen la data de20.05.2021.

PRII{ARUL COMUNEI MICE$TI,

legalitate,
COMANEI MICE$TI,
D

ing. Durnitru VOI
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