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PRIMARIA COMUNEI  PETRESTI 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

Privind participarea comunei Petrești, județul Dâmbovița în cadrul  

Programului de realizare a pistelor pentru biciclete  

cu proiectul „Realizare piste de biciclete în comuna Petrești, județul Dâmbovița” 

 

PRIMARUL COMUNEI  PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

-referatul de aprobare al  Primarului comunei Petresti,  privind participarea comunei 

Petrești, județul Dâmbovița în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete  cu 

proiectul „Realizare piste de biciclete în comuna Petrești, județul Dâmbovița” 

- raportul compartimentului achizitii publice; 

- avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Petresti 

- Ordinului nr. 2.506 din 22 septembrie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a 

Programului de realizare a pistelor pentru biciclete gestionat de Administrația Fondului pentru 

Mediu, publicat în Monitorul Oficial nr. 968/05.10.2022; 

- art. 5, alin. (1), art. 14 alin. (1) – alin. (5), art. 20 alin. (1) lit. (j), art. 23, art. 44, art. 67 

alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

național de dezvoltare locală, cu modificările și completările aduse de Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 67/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

      In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

PROPUNE; 

 

Art. 1 Se aprobă participarea comunei Petrești, județul Dâmbovița la Programul de realizare a 

pistelor pentru biciclete gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu cu proiectul 

„Realizare piste de biciclete în comuna Petrești, județul Dâmbovița”. 

Art. 2 Se aprobă Devizul General pentru proiectul „Realizare piste de biciclete în comuna 

Petrești, județul Dâmbovița”, anexat la prezenta hotărâre, conținând defalcat categoriile de 

cheltuieli eligibile conform Art. 12 din Ghidul de finanțare a Programului de realizare a pistelor 

pentru biciclete. 

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Realizare piste de biciclete în comuna Petrești, 

județul Dâmbovița” în cuantum de 6.395.117,29 lei (inclusiv TVA). 

Art. 4 Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului „Realizare piste de biciclete în comuna 

Petrești, județul Dâmbovița” în cuantum de 6.330.000,00 lei (inclusiv TVA). 

Art. 5 Se aprobă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului „Realizare piste de  biciclete 

în comuna Petrești, județul Dâmbovița” în cuantum de 6.330.000,00 lei (inclusiv TVA). 

https://www.afm.ro/main/programe/iluminat_public/2022/ordin_1947-13_07_2022.pdf


Art. 6 Se aprobă susținerea din bugetul beneficiarului a cheltuielilor neeligibile ale proiectului 

„Realizare piste de biciclete în comuna Petrești, județul Dâmbovița” în cuantum de 

65.117,29 lei (inclusiv TVA). 

Art. 7 Se împuternicește domnul Andrei Lucian - Daniel, Primar al comunei Petrești, să semneze 

toate actele necesare depunerii proiectului „Realizare piste de biciclete în comuna Petrești, 

județul Dâmbovița” în numele comunei Petrești, inclusiv contractul de finanțare, în cazul 

obținerii finanțării. 

Art. 8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul comunei Petrești 

iar Secretarul General o va comunica către instituțiile și persoanele interesate. 

Art. 9 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului general 

al comunei Petresti; 

  Art. 10  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului 

local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data 

adoptării.                                          

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZADE LEGALITATE,  

                                                                     SECRETAR GENERAL, 

                                                                                            Zamfirescu Mihaela 

 




