
 

 

 

 

 
 HOTĂRÂREA NR.64 

DIN 26.08.2022 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii 

proiectului „Amenajare piste de biciclete în comuna Șimand, județul Arad”, 
în cadrul Programului de realizare a pistelor de biciclete, finantat prin 

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU 
 

 
 Consiliul local al comunei Şimand, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.08.2022 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare al d-lui Dema Florin-Liviu, Primar al comunei Șimand;  
- Prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de 

Consiliul UE (28 octombrie 2021); 
- Prevederile GHIDULUI DE FINANŢARE a Programului de realizare a pistelor pentru 

biciclete în cadrul apelurilor de proiecte AFM; 
- Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b, alin.(4), lit.d) și f), alin.(6), lit.a) și c), 

alin.(7) lit.f) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Șimand; 
- votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 12 consilieri 
În temeiul art. 139 alin.(3) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. - Se aprobă proiectul „Amenajare piste de biciclete în comuna Șimand, 
județul Arad”, inclusiv anexa nr. 1 privind devizul general al obiectivului de investitii, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  - Se aprobă cheltuielile eligibile și neeligibile legate de proiectul „Amenajare piste 
de biciclete în comuna Șimand, județul Arad”, după cum urmează: 
 

 
 
Curs Inforeuro aferent lunii mai 2021: 1 euro=4,9227 lei 
 

 

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv 
TVA) 

lei lei lei 

3 4 5 

Cheltuieli eligibile  1.729.240,45 328.555,69 2.057.796,14 

Cheltuieli neeligibile  111.005,33 15.010,00 126.015,33 
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Art.3.  - Comuna Șimand se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care 
asigură implementarea proiectului „Amenajare piste de biciclete în comuna Șimand, 
județul Arad”, astfel cum acestea vor rezulta din documentația tehnico-economică ce se 
va întocmi în etapa de implementare. 
Art.4. -  Se aprobă reprezentarea UAT Comuna Șimand în relația cu Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației de către Primarul UAT Comuna Șimand, d-nul Dema 
Florin-Liviu. 
Art.5.  -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului UAT Comuna Șimand; 
- Instituției Prefectului județul Arad; 
- Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Șimand; 

 
 
            Președinte de sedință,          Avizat de legalitate, 
                Bodnariu Sorin                  p. Secretar general,  

              Chiș Codruța-Rodica 
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