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Nr. 310/ 12.08.2019

HOTARARE

Privind: aprobarea proiectului cu titlul „Realizare infrastructura pentru biciclete", cod
SMIS 127372 i a cheltuielilor legate de proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in edinta extraordinarii din

data de 12.08.2019.

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

67528 / 07.08.2019;
- raportul de specialitate al Managerului public si al Serviciului Proiecte cu Finantare

Intemationala nr. 67536 din 07.08.2019 din cadrul aparatului propriu de specialitate al
primarului;

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

- Solicitarea de clarificari nr. 5 a OI-ADR avand nr. 18740/01.08.2019 si inregistrata la Prim-aria
municipiului Slatina cu nr. 65805/02.08.2019, pentru proiectul cu titlul „Realizare
infrastructura pentru biciclete", cod SAIIS 127372
Avizul favorabil al Comisiei de specialitate juridica si de disciplind i Comisiei de specialitate
buget-finante din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si lit. d), aim. (4) lit. g), aim. (7) lit. i) si k ), precum si art. 139 aim.
(3) lit. d) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art 1. Se aproba proiectul ,Realizare infrastructura pentru biciclete, cod SMIS 127372, in vederea
finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 4, Prioritatea
de investitii 4.e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

Art 2. Se aproba valoarea totala a proiectului ,Realizare infrastructura pentru biciclete", cod SMIS
127372, in cuantum de 2.743.566,30 lei (inclusiv TVA).

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

Art 4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot *area pe durata implementarii proiectului
„Realizare infrastructurti pentru biciclete", cod SMIS 127372, pentru implementarea proiectului in
conditii optime, se vor asigura din bugetul local.



Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile
rambursarii/ decontarii ulteridare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art 6. Se imputernice*te Primarul Municipiului Slatina, Mot Constantin - Stelian - Emil sä semneze
toate actele necesare Si contractul de finantare in numele Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul
Slatina.

Art. 7. Prezenta hotarare va fi comunicata la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Serviciul Proiecte cu Finantare Internationala;
- Manager public;
- Directia Generala Economia

Contrasemneaza,

• Presedinte de edin Secretarul municipiului S ma
TANASE Aure Mihai - lo A

Hotarfirea a fost adoptata cu 14 voturi „ PENTRU ".
14 - consilieri prezenti
7 - consilieri absenti
21 - consilieri in functie.


