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Nr. 54/28.02.2023 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: modificarea art. 2 „si 3 din HCL nr. 311 / 12.08.2019 privind aprobarea 
proiectului cu titlul „Sistem integrat de management al traficului i mobilităţii urbane 
impunere a regulilor, siguranţă i securitate", cod SMIS 128915 i a cheltuielilor legate de 
proiect 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in şedinţa de ordinară 
din data de 28.02.2023. 

Având in vedere: 

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin referatul de aprobare nr. 
16853/27.02.2023; 

- raportul de specialitate al managerului public i al Serviciului Proiecte cu Finanţare 
Internaţională nr. 16861 din 27.02.2023; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina referitor la modificarea Anexei 1 
Principalii indicatori tehnico - economici la H.C.L. nr. 24/31.01.2019 cu privire la aprobare 
Studiu de fezabilitate şi indicatori tehnico - economici pentru obiectivul „Sistem integrat de 
management al traficului şi mobilităţii urbane impunere a regulilor, siguranţă şi securitate"; 

- posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare determinate prin Notele de 
fundamentare nr. 16056/23.02.2023 şi 16057/23.02.2023; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 311 / 12.08.2019 privind aprobarea proiectului cu 
titlul „Sistem integrat de management al traficului şi mobilităţii urbane şi impunere a 
regulilor, siguranţă şi securitate", cod SMIS 128915 i a cheltuielilor legate de proiect; 

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

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modifică'rile şi completările ulterioare; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate juridică şi de disciplină ş Comisiei de 
specialitate buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. g), alin. (7) lit. i) şi k ), art. 139 alin. 
(3) lit. d) precum şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare, 

HOTĂRĂSTE: 

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 311 / 12.08.2019 privind aprobarea proiectului cu 
titlul "Sistem integrat de management al traficului şi mobilităţii urbane şi impunere a regulilor, 
siguranţă şi securitate", cod SMIS 128915 şi a cheltuielilor legate de proiect i va avea următorul 
cuprins: 



Art 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Sistem integrat de management al traficului 
mobilităţii urbane şi impunere a regulilor, siguranţă şi securitate" cod SMIS 128915, in cuantum 
de 13.394.718,70 lei (inclusiv TVA). 

Art. II. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 311 / 12.08.2019 privind aprobarea proiectului cu 
titlul "Sistem integrat de management al traficului şi mobilităţii urbane şi impunere a regulilor, 
siguranţă şi securitate", cod SMIS 128915 şi a cheltuielilor legate de proiect şi va avea următorul 
cuprins: 

Art 3. Se aprobă contribuţia proprie in proiect a Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul 
Slatina, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, respectiv 
1.107.793,29 lei cu TVA, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, in cuantum 
de 245.738,51 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Sistem integrat de management al 
traficului şi mobilităţii urbane şi impunere a regulilor, siguranţă şi securitate" cod SMIS 128915. 

Art.III. Celelalte prevederi ale HCL nr. 311 / 12.08.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul 
"Sistem integrat de management al traficului şi mobilităţii urbane şi impunere a regulilor, siguranţă 
şi securitate", cod SMIS 128915 şi a cheltuielilor legate de proiect rămân in vigoare. 

Art.IV. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina i se comunică la: 
Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
Primarul Municipiului Slatina; 
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională.; 
Manager public; 
Serviciul Lucrări Publice; 
Serviciul Achiziţii Publice; 

erală Economică. 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului tina 
Mihai - o ID 

Hotărâre fosadoptată cu 20 voturi „PENTRU". 
20 - consilieri prezenţi 

1 - consilier absent 
21 - consilieri 1n funcţie. 


