
ROMANIA
COMUNA MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$

PRIMARUL COMUNEI MICE$TI DIN IUDETUL ARGE$

PROIECT DE DISPOZITIE
N;:7ft- ii-t:t ot htt.

privind delegarea unor atribuyii aie primarului comunei MiceSti din iudelul Atge;

idtre viceprimarul comunei Micegi AmiuAept erge;, domnul Daniel-Petre VOICU

PRIMARUL C,MUNEI MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$, ing. Dumitru VoICU,

Avdnd in vedere:

- Hotlr6rea Consiliului local al comunei Miceqti din judeiul Arge$ nr. 3 din 10.12.2020 privind

alegerea viceprimarului comunei Miceqti din judeful Argeq;

- Ordinul prefectului Judelului Argeq nr. 579ll1.lt.2O2O privind constatarea ca legal constituit a

Consiliului local al comunei Miceqti, judeful Argeq;

- prevederile art. 152 alin. (1), art. i55-, urt. 157, art.213 Ei art.2l4 din Ordonan{a de urgen!6 a

Guvemului m.57lz0t9 priuina codul administrativ, cu modificarile Ei completdrile ulterioare;

i;;;*;i;i;rwederilor i*. Da a[n. (1) lit. b) din ordonanfa de urgen!6 a Guvemului Romdniei

nr.57l10l9 privinO Codul administrativ, cu modificdrile Ei complet[rile ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1 - incepdnd cu data de 01.04.2022 pe intreaga durat[ a mandatului de viceprimar al

comunei Miceqti dirrjude{ul Argeq, domnului Daniel-Petre VOICU, viceprimarul comunei Miceqti

din judeful Argeq, i se deleagd urm[toarele atribufii:

(l)-Liigurdl potrivit competenlelor sale qi in.condiliile legii, cadrul necesar pentru

fumizareaserviciilor publice de interes local privind:

a) - situaliile de urgen![;

b) - protectia qi refacerea mediului;

c) - Podurile qi drumurile Publice;

d) - serviciile de urgen!6 Ei de prim ajutor;

(2) Controleazd igiena qi salubritatea iocalurilor publice Ei produsele alimentare puse in

vdnzarcpentru populalie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

(3) Asigur6 intrelinerea'Ei reabiiitarea drumurilor publice, proprietate_a comunei Micegti

iin 3uaeluf Argeq instalarea semnelor de circulatie, desffiqurarea normalS a traficului rutier

gi pietonal, in condiliile legii;

() lamisuri pentru buna funclionare qi intrefinere a monumentelor istorice;

(5) lamasuri'pentru controlui degeuiilor menajere industriale sau de orice fel pentru

asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apd existente peruzacomunei MiceEti, precum

gi dlecolmatirea v6ilor locale qi podelelor pentru asigurarea scurgerii apelor;

iO1 Cooraoneaz1qi r6spunde de activitatea de realizare a obligaliei de a efectua actiuni sau

lucr[ri de interes local de cdtre persoanele apte de munc6, potrivit prevederilor Legii nr'

4161200l friui"a venitul minim garantat, cu modificirile gi completirile ulterioare,

impreun6 * Ad-irrirtratorul din cidrul aparatului de specialitate al primarului comunei

MiceEti din judetul Argeq;

(7) Etectrcaz1' receplia lunard a energiei electrice consumatd, efectteazd receplia

s6ptdmdnal6 a deqeurilor menajere;

(i) Ium6suri 
pentru prevenirea qi, dup6 caz, gestionarea situaliilor de urgent[;

(g) Indepiinejte Ei atie atribulii riuUitit" de lege sau incredinlate de c6tre primarul comunei

Miceqti din judetul Argeq;
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(10) Pentru. exercitarea corespunzltoare a atribuliilor delegate viceprimarul comunei
Miceqti din judeful Argeq colaboreazdcu toate serviciile qi comlpartim"rrLt" institu{iei, care
ii vor asigura tot sprijinul necesar.

Art' 2 - Primarul comunei Micegti din judeful ArgeE ?qi rezervi dreptul sd exercite oricand
atribuliile delegate viceprimarului comunei Micegti din judegufAig.q, p.."rrn Ei ar.ftor de intervenlie
in modul de rcalizarc a atribufiilor delegate viceprimaruiui comunei Miceqti din judeEul Argeq,
menlionate la art. l,

Art. 3 - (1) in exercitarea atribuliilor delegate, viceprimarul comunei Micegti din judeful
Argeq exercitd atribuliile menlionate la art.l in numele autorit5lii primarului comunei Miceqti dinjudelul Argeq gi nu in nume propriu.

(2) in scopul indepfinirii atribuliilor delegate, viceprimarul comunei Micegti din judegul
Argeq vaprezentaprimarului comunei Micegti din judegul Argeq solutii motivate de materiali zare a
acestora.

Art. 4 - Cu aducerca la indeplinire a prezentei dispozilii se insdrcineaza domnul Voicu
Daniel-Petre, viceprimarul comunei Micegti din Judeful Argeg.

Art' 5 - La datu de 01.04.2022 se abrogd Dispozilio primarului comunei Micesti din
iyd"lrl Arge; nr. 283 din 23.12.2020 privincl delegaria unor atribulii domnutui Vorca
DANTEL'PETRE, viceprimarul comunei Mice;ti din juielul Argeq.

Art. 6 - Pr]zeyta dispozilie poate fi contestatl potrivit prlvederilor Legii contenciosului
administrati v nr. 5 5412004, cu modifi cdrile Ei completdrili ulterioare.

Art.7 - Prezenta dispozilie se comunic6,.in mod obligatoriu, prin grija secretarului general
al comunei Micegti din judelul Atg.$, in termenul prevdzut dJ lege, i"rtitoji"i preiectului - IudeEul
Argeq, viceprimarului comunei Micegti din judeful Argeg qi tuturor p..roan.lo, care ocup[ func]iile
menlionate la art. I Ei tuturor celor care exerciti atribuliile menlionate la art. I din prezenta dispozilie,
Ei totodatd va fi adusd Ei la cunoqtin![ publicd pe pagina de internet www.comunamiceti.ro -
Monitorul Oficial Local.

Nr.,llb /2022 Data: 3lr oJ. AA1,

PRIMARUL L ARGE$,

Avizeazd
SECRETARUL GENERAL AL CO $TI DIN J ARGE$,

Viceprimarul

persoana cdreia i se

prealabil tn data de

comunei Micesti din judelul ArgeE, subsemnatul Daniel-petre volcU,
deleagd atribuliile menlionate in prezenta, conjirm cd am fost informat tn

de cdtre Primarul comunei MiceSti din judelul ArgeS
despre delegarea atribuliitor menlionate tn prezenta.

p$Tr DrN J

Data: Semndtura:
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