
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL al Comunei Micegti
COMUNA MICE$TI din Judefut Argeq

cu sediul in Satul Micegti, nr, 72, Comuna Micegti, Judeful Argeg
Telefon / F ax: 0248234002

HOTARARE
Nr.39 din23.ll.202l

privind modfficarea Si completarea Hotdrfrrii Consiliului Local al Comunei MiceSti nr, lI
din 06,05,2021 cu privire la implementarea proiectului,,DOTAREA SERVICru\LU VOLaNTAR

PENTRU SITUATII DE URGENT{ AL COMANEI MICE$TI DTN
JaDETaL ARGE$ CA AUTOBASCULANTI y SinLru7A"

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$, intrunit in
Eedinfa publici din data de23.lt,Z02t;

Avind in vedere:
o Referatul de aprobare al primarului comunei Micegti inregistrat sub nr. 11257122.11.2021;

' Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Voluntar pentru Situafii de Urgenld din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 11258/22.11.2021;

o Hotdrdrea Consiliul Local al Comunei Micegti din Judelul Arge$ nr. ll din 06.05.2021 cu
privire la implementarea proiectului ,,DOTAREA SERVICruLUI VOLTINTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA AL COMLINEI MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$ CU
AUTOBASCULANTA gr SARARTIA,,;

' Solicitarea de clarificdri intocmitd de OJFIR Argeq nr. 11089/1 6.11.2021qi anexele aferente;
Analiz0nd temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) Att. 2 din OUG nr. 9l20lO privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii
proiectelor in domeniile prioritare pentru economia romanescS, finantate din instrumentele
structurale ale Uniunii Europene alocate Romdniei, cu modificlrile qi completlrile ulterioare;

b) Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificirile gi complet6rile ulterioare;
c) l,Jt. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile alin. (4) lit. d) din Ordonanla de urgen![ a

Guvemului nt.5712019 privind Codut administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
finAnd cont de:

o GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesare M,,{SURA MB/68 - Investilii tn uearea ;i
modernizarea infrastructurii de bazd la scard micd;

o Prevederile art. 136, art.139 qi in temeiul dispoziliilor art. 196 alin. (l) lit. a) gi art. 197 alin.
(a) din Ordonanta de urgent[ a Guvernului nr. 57l2}lg privind Codul administrativ, cu
modificdrile qi completlrile ulterioare;

norAnA$rn:

Art. I. Dupd articolul 7 din Hotdrdrea Consiliului Local al Comunei MiceEti nr. 11 din
06.05.2021se introduc cinci noi articole, articolele 7^1,7^2,7^3,7^4 qi 7^5, cu urmdtorul cuprins:

Art.7^1. Se aprobl documentul Memoriu Justificativ - Actualizat - Studiu de Fezabilitate
pentru proiectul ,,Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenjd al comunei Micegti din
judelul Arge$ cu autobasculanti qi sdr6ri16", document care devine Anexa 4 la hotdrdre qi care face
parte integrantl din aceasta.
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Art.7^2. Se aprob6 Devizul general act':alizat pentru proiectul ,,Dotarea Serviciului Voluntar
pentru Situalii de Urgen!6 al comunei Miceqti din judeful Argeq cu autobasculant6 qi sdr[rit6", care

devine Anexa 5 la hotdrdre qi care face parte integrantd din aceasta.

Art. 7^3. Se aprobd indicatorii economici aferenfi devizului general actuaLizat pentru
proiectul ,,Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgen{i al comunei Miceqti din judeful
Argeq cu autobasculantl qi s6riri16", dupd cum urmeaz6:

Valoarea total[ a investi{ieiz 311.544,23 lei firi TVA (67.350 euro) defalcat[ astfel:
- cheltuieli eligibile: 3ll.720,l3lei fdrl TVA (63.323 euro)
- cheltuieli neeligibile: 19,824,10lei firl TVA(4.027,08 euro)

Art.7^4. Se aprobi frnanlarca din bugetul local al Comunei MiceEti a sumei de L9.824,10 lei
(4.027,08 euro) reprezentdnd cheltuielile neeligibile aferente proiectului,,Dotarea Serviciului Voluntar
pentru Situalii de Urgentd al comunei Miceqti din judeful ArgeE cu autobasculantd qi sdrlri!5".

Art. 7^5. Se stabileEte locul de garare a autobasculantei ce se va achiziliona prin cererea de

finanlare F1920074X208630308717, in parcarca de la sediul Primdriei Comunei Micegti, situat in
Satul Miceqti, Strada Primiriei nr. 72, Comuna Miceqti, Judeful Argeg, conform schilei denumiti

,,Amplasament S.V.S.U. Comuna Micegti, judelul Argeq", care devine Anexa 6 la hotdrire qi care face

parte integrantl din aceasta.

Art. II. Articolul 8 din Hotdrdrea Consiliului Local al Comunei MiceEti nr. 11 din
06.05.2021se modifici Ei va avea urmdtorul cuprins: Art. 8. Reprezentantul legal al Comunei Miceqti
din Judeful ArgeE este, potrivit legii, Primarul Comunei Miceqti din Judeful Argeq, domnul Dumitru
VOICU, avdnd totodatd Ei calitatea de ordonator principal de credite.

Art. III. Dupd articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmitorul cuprins: Art.
9^1.. incepdnd cu data adoptlrii prezentei hotirAri se abrogd orice prevederi contrare acestei hot6r6ri.

Art. IV. Aducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se asigurd de cStre Primarul Comunei
Micegti din Judeful ArgeE, domnul ing. Dumitru VOICU, avdnd C.N.P. 1580209038630.

Art. V. Prezenta hotdrdre se comunicS, prin intermediul secretarului general al Comunei
MiceEti in termenul prevdz-ttt de lege, Prefectului Judelului Argeq, Primarului Comunei Micegti Ei se

aduce la cunoqtinli publicd prin afiqarea la sediul Primiriei Comunei Miceqti din Judelul Argeq,
precum qi prin publicarea in Monitorul Oficial Local, pe pagina de intemet www.comunamicesti.ro.

Nr.52 din data de23.ll.202l

PRE$EDINTELE DE $EDINTA,
Consilier local,

Petre VODa
Contrasemneazl ppr

ecretar General al b
jr. Mihai-Iulia;{l

I

\/ 
,

Prezenta hotdrdre a fost aprobatd in Sedinla Consiliului Local al Comunei MiceSti din Judelul ArgeS
dindatade23.ll.202lcuunnumdrdel0 (zece)voturi,,pentru",niciltnvot,,tmpotrivd",niciunvot
,,abyinere " din totalul de l3 consilieri locali tnfunclie, din care prezenli 10 (zece) consilieri locali.
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