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Comuna Micc5ti, sat Miceqti, str. PrincipalA, nr.72,

Nr.10422124.10.2022

PUBLICITATE

in conformitate cu prevederile de prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1) lit' a) qi

alin. (5) din Ordonanla de LrrgenlA a Guvernuhi nr.5112019 privind Codul administrativ cu

modific[rile qi completdrile ulterioare, pentru qedinla ordinar[ a Consiliului Local al Comunei

MiceEti din Judelul Argeq, convocatd prin Dispozi{ia Primarului Comunei Miceqti Nr. 289 din

24.10.2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Miceqti din Jude{ul Argeq in

data de 31.10,2022, la ora 1600 in qedin{i ordinari, se stabilesc urmdtoarele:

a) Data, ora qi locul desflqurlrii qedin{ei :

- 31 OCTOMBRIE 2022, la ora 1600 la sediul Primdriei comunei Miceqti, situat in satul

Miceqti, nr.72, colrruna MiceEti, judelul Argeq, in qedin![ ordinard, cu participarea frzicd a

consilierilor locali;

b) Proiectul ordinii de zi z

l. Adoptarea procesului-verbal al Eedinlei anterioare a Consiliului Local al Comunei Miceqti

din judelul ArgeE.

2. Proiect de hotdrire nr. 53 din 06.10.2022 privind aprobarea modificarii Ei completdrii

HotdrArii Consiliului Local al Comunei Miceqti nr. 40 din 27.09.2022 privind aprobarea

denumirilor str5zilor qi aleeilor (Nomenclatura stradala) din Comuna MiceEti, judelul Argeq.

- Referatul de aprobare al primarului comunei Micegti Ei de Raportul de specialitate

intocmit de Compartimentul Cadastru qi Topografie Ei Compartimentul Registru Agricol,

3. Proiectul de hotdrdre nr. 54 din 13.10.2022 privtnd aprobarea studiului de fezabilitate, a

indicatorilor tehnico-economici qi a devizului general pentru obiectivul de investilii ,,Prima

infiinlare a re{elei publice de ap5 tzatd, inclusiv sta}ie de epurare in satele Miceqti qi

Purcdreni, comuna MiceEti, jude{ul ArgeE", aprobat pentru finan}are prin Programul naJional

de investi{ii ,,Anghel Saligny", preculn qi a sumei reprezentAnd categoriile de cheltuieli

finan{ate de la bugetul local pentru teahzarea obiectivului.

- Referatul de aprobare al prirnarului comunei MiceEti inregistrat sub numdrul

10127113.10.2022

- Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Achizilii Publice, inregistrat la nr.

10128113.r0.2022.

4. Proiectul de hotdrAre nr. 55 din 13.10.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate., a

indicatorilor tehnico-econornici qi a devizului general pentru obiectivul de investilii

,,infiintare sistem centralizat de alin'rentare cu apd in satul Brinzai, comuna Miceqti, judetul

Argeq", aprobat pentru flnanlare prin Prograrnul ualional de irivestilii ,,Anghel Saligny",
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precum ;i a sumei reprezentAnd categoriile de cheltuieli finanlate de la bugetul local pentru

r ealizar e a o b i ecti vul ui.

- Referatul de aprobare al primarului comunei Mice;ti inregistrat sub numdrul

101,29113.10.2022

- Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Achizilii Publice, inregistrat la nr.

10130/1 3.10.2022.

5. proiectul de hotf,rdre nr. 56 din 13.10.2022 privind aprobarea proiectului tehnic, detalii de

execulie, caiete de sarcini, a indicatorilor tehnico-economici Ei a devizului general pentru

obiectivul de ilvestilii ,,Prima ir-rfiintare a reJelei publice de apd uzatd, inclusiv stalie de

epllrare i1 satele Miceqti Ei Purcdreni, comuna MiceEti, judelul Argeq", aprobat pentru

finanlare prin Programul naJional de investilii ,,Anghel Saligny", precum qi a sumei

reprezentdnd categoriile de cheltuieli finanlate de la bugetul local pentru teaTizarea

obiectivului.

- Referatul de aprobare al primarului comunei MiceEti inregistrat sub numdrul

10131/13.10.2022

- Raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Achizilii Publice, inregistrat la nr.

10132113.10.2022.

Primarul comunei Mices

ing. Dumitru VOICU

Contrasem neazil pentru legalitate,

Secretarul General al comunei Miceqti,
jr. Mihai-Iulian DULAMA
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