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HOTARARE
Nr. 48 din 31.10.2022

referitor la participarea comunei Miceqti, judelul Argeq in cadrul

Programuluiderealizareapistelorpentrubiciclete
cu proiectul ,,Realizare piste pentru bicicllte in comuna Miceqti, jude{ul Argeg"

Comutra Mice;ti, sat str. PnnctPala, nr.

o Raportul de specialitate intocrnit

num6rul 10669 131 .1 0.2022;

o Avizul cu caracter consultativ al

Comunei Miceqti, jude{ul Argeg;

de cdtre Compartimentul Achizilii Publice, inregistrat sub

I comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al

consiliul Local al comunei Miceqti, judeful Argeq, intrunit in qedin(a publici din data de

3t.10.2022;

Avflnd in vedere:

o Referatul de aProbare al

10668/31 .10.2022;

primarului comunei Miceqti inregistrat sub numirul

inbaza prevederilor:
o ordinului nr.2.506 din 22 septembrie 2022 periru aprobarea Ghidului de finanlare a

programului de realizare a pistelor pentru biciclete gestionat de Administrafia Fondului

pentru Mediu, pLrblicat in Monitorr'rl oficial rrr. 968/05.10,2022;

o art.5, alirr. (l), art. l4 alin. (l)-alin. (5), art. 20 alin. (1) lit. o, art' 23,art'44,arl'67 alin'

(l) din Legea r-tr.27312006 a finanlelor pLrblice locale, cu modificdrile qi completarile

ulterioare:

o art. 5 din Ordorranla de Urgen!6 a Guvernului nr.2812013 pentru aprobarea Programului

nalio'al de dezvoltare local6, cu modificarile Ei completirile aduse de ordonanla de

Urgenla a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea gi completarea unor acte normative,

precum Ei pentl-r stabilirea unor rmdsuri privind realizarea investiliilor finanlate din fondr'rri

nublice:

. art. 129 alin.(2) lit. c) Ei alin. (6) lit. c) din Ordonan{a de Urgen}6 a Guvernului nr' 6712019

privind Codul Administrativ, ct-t modificdrile qi complet[rile ulterioare;

in temeiul prevederilo r art.lZ9,alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (7), lit. f), art' 139, alin' (3)' lit'

a) qi ale art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonan{a de urgen{[ a Guvernului nr' 5712019 privind

Codul administrativ, cu modificirile qi completlrile ulterioare,

norAnAgru:
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Art. 1 Se aprobd participarea comunei Miceqti, jude{ul Argeq la Programul.de realizare a pistelor

pentru biciclete gestionat de Administralia ioniului p"nt* Mediu cu proiectul ,,Realizare piste

pentru biciclete in comuna Miceqti, judeful Argeq"'

Art. 2 Se aprobd Devizul General pentru proiectul ,,Realizare piste pentru biciclete in comuna

Miceqti, jude{ul Argeq,,, anexat la prezenta hotdrdre, con}indnd defalcat categoriile de cheltuieli

eligibile conform d*7ioi, ct,iaut de finanlare a Programuluide realizare a pistelor pentru biciclete'

Art. 3 Se aprob6 valoarea totala a proiectului ,rRealizare piste pentru biciclete ln comuna Miceqti'

i"O",tuf Argeq" in cuantum de 3.768.164,28 lei (inclusiv TVA)'

Art. 4 Se aprob6 valoarea totald eligibild a proiectului ,,Realizare piste pentru biciclete in comuna

Mi-qti, judelul Arge;" in cuantum de 3.700.000,00 lei (inclusiv TvA).

Art. 5 Se aprob6 valoarea finanfdrii nerambursabile a proiectului ,,Realizare piste pentru biciclete in

Io-urru Miceqti, jude{ul Argeq;'in cuantum de 3.700.000,00Iei (inclusiv TVA)'

Art. 6 se aprob6 suslinerea din bugetul beneficiarului a cheltuielilor neeligibile ale nrgieglului

,,Realizare piste pentru biciclete in comuna Miceqti, jude{ul Argeq" in cuantum de 68'164'28 lei

(inclusiv TVA).

Art. 7 Se imputernicegte domnul Dumitru VolCU, Primar al comunei Miceqti, si semneze toate actele

necesare depunerii proiectului ,rRealizare piste pentru biciclete in comuna Micegti, judeful Argeq"

in numele comunei'Miceqti, inclusiv contractul de finan1are, in cazul oblinerii finanfdrii'

Art. g Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr0ri se imputernicegte Primarul comunei Miceqti, iar

ffitarul General o va comunica cdtre instituliile qi persoanele interesate.

Art.9 prczentahot6rdre se comunicd, prin grija secretarului general al Comunei Miceqti din judelul

Argeg:
o Primarului Comunei Micegti

o Institu{iei Prefectului judelului Argeq;

o Compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei comunei Mice$ti;

o Opiniei Publice, Prin afiqare.

pRE$EDrNrn, Err$-puINT[,' , CONTRASEMNEAZA pnNtnU LEGALITATE,
-L2^-irrJi". 

t,o*t, pentru Secretar General al U.A.T. comuna MiceEti,

David MOGOASF jr. Mihai-Iulian DULAMA, semneazi

' Ionut-Sersiu TIJDORACHEIonu(-Sergiu T/IDORACHE
t I -...-- --

\,r'r "tl'r --[4.r.1,;i.'i ttt........-,,
prezent(, ltotdrfire o,'yori ap*ootd in Eedinla Consilialui Local al Comunei Micesti din iudetrul Arges din data

tle 3L10.2022 cu un numdr de 10 VOturi,,pentFtt", nici un vot,,impotrivd"r 2 votuti,ablinere" din totalul de 13

consilieri locali in functrie, din care prezenli I 2 consilieri loculi.








