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REFERAT DE APROBARE 

 al Proiectului de Hotărâre privind modificarea si completarea hotararii consiliului 

local al comunei Micesti nr. 11 din  06.05.2021 cu privire la implementarea proiectului 

„DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL 

COMUNEI MICEȘTI DIN JUDEȚUL ARGEȘ CU AUTOBASCULANTĂ ȘI SĂRĂRIȚĂ“ 

 

 

 Primarul Comunei Miceşti din judeţul Argeş, ing. Dumitru VOICU, în temeiul art. 136 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, iniţiez şi propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Miceşti 

din Judeţul Argeş, Proiectului de privind modificarea si completarea hotararii consiliului local 

al comunei micesti nr. 11 din  06.05.2021 cu privire la implementarea proiectului „DOTAREA 

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MICEȘTI 

DIN JUDEȚUL ARGEȘ CU AUTOBASCULANTĂ ȘI SĂRĂRIȚĂ“. 

Proiectul de hotărâre are ca obiect modificarea si completarea hotararii consiliului local al 

comunei micesti nr. 11 din  06.05.2021 cu privire la implementarea proiectului „DOTAREA 

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MICEȘTI DIN 

JUDEȚUL ARGEȘ CU AUTOBASCULANTĂ ȘI SĂRĂRIȚĂ“. 

  Având în vedere solicitarea de clarificări întocmită de OJFIR- ARGES pentru cererea de 

finanțare C1920074X20863038717/22.10.2021, a fost necesar actualizarea documentaţiei  Memoriu 

Justificativ –Actualizat – Studiu de Fezabilitate, a corelării ofertelor de achiziţie cât și a cererii de 

finanțare întocmită conform cerinţelor publicate de GAL TAM pe site-ul acestora. 

În urma modificărilor solicitate de finanţator se constată din devizul general  și cererea de 

finanțare o depăşire a valorii maxime pe proiect de 63.323 euro (311.720,14 lei ), drept pentru care 

se impune aprobarea noilor valori conform devizului actualizat și aprobarea cheltuielilor neeligibile  

în consiliul local dar și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei.  

 Având în vedere cele prezentate anterior, vă rugăm domnilor consilieri să decideți ! 

 

Primar, 

Ing.Voicu Dumitru 


