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Nr. 309/04.10.2021

HOTARARE

Referitoare la: modificarea art. 2 si 3 din HCL nr. 310/12.08.2019 privind aprobarea 
proiectului cu titlul „Realizare infrastructurd pentru biciclete”, cod SMIS 127372 si a 
clieltuielilor legate de proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA 
indata din data de 04.10.2021.

, intrunit in sedinta extraordinara de

Avand in vedere:
- initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin referatul de aprobare nr. 

83379/ 04.10.2021;
- raportul de specialitate al managerului public si al Serviciului Proiecte cu Finantare 

Internationale nr. 83388/ 04.10.2021;
- prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 310/12.08.2019 privind aprobarea proiectului cu 

titlul „Realizare infrastructure pentru biciclete”, cod SMIS 127372 §i a cheltuielilor legate de 
proiect;

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si lit. d), alin. (4) lit. g), precum §i ale alin. (7) lit. i) §i k ) 
din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

- prevederile art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1), (10), (11) si (12) din Ordonanta nr. 15 din 30 
august 2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;

- prevederile pet. Ill si IV din Metodologia privind ajustarea prejurilor aferente materialelor 
de construcfii pentru contractele de achizitie publica/ contractele sectoriale de lucrari 
finanfate prin Programul Operational Regional 2014-2020 in vederea punerii in aplicare a 
Ordonantei Guvemului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, 
anexa la Ordinul nr. 1336 / 21.09.2021;

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate juridica si de discipline si Comisiei de 
specialitate buget-fmanje din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) §i lit. d), alin. (4) lit. g), alin. (7) lit. i) §i k ), art. 139 alin. (3) lit. 
d) precum §i art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgente a Guvemului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificerile si completerile ulterioare,

HOTARA§TE:

Art. I. Se aprobe modificarea art. 2 §i 3 din HCL nr. 310/12.08.2019 privind aprobarea 
proiectului cu titlul „Realizare infrastructure pentru biciclete”, cod SMIS 127372 §i a cheltuielilor 
legate de proiect si vor avea urmetorul cuprins:
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’’Art 2. Se aproba valoarea totala a proiectulni „Realizare infrastructura pentru biciclete”, 
codSMIS127372, in cuantum de 3.285.026,73 lei (inclusiv TVA).

Art 3. Se aproba contributia proprie in proiect a Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul 
Slatina, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectnlui in valoare de 
891.517,79 lei, cat si contributia de 2 % din valoarea eligibila a proiectnlui, in cuantum de 
47.870,18 lei, reprezentand cofmantarea proiectului „Realizare infrastructura pentru biciclete”, cod 
SMIS 127372. ”

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 310/12.08.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul 
„Realizare infrastructura pentru biciclete”, cod SMIS 127372 si a cheltuielilor legate de proiect 
raman in vigoare.

Art. IILPrezenta hotarare va fi comunicata la:
- Institu{ia Prefectului- Judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Serviciul Proiecte cu Finantare Intemationala;
- Manager public;
- Directia GeneralaJZconomica.

17 - consilieri prezenti 
4 - consilieri absenti 

21 - consilieri in funcfie.


