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mag -ggy DR MCNARARE 
privind aprobarea cererii de finanatare 0 a devizului general estimativ pentru proiectul 
„Reabilitare si consolidare poduri peste rani Trotuq, oraqul Comanesti, judetul Bacau"  

Consiliul Local al Ora§ului Comaneti, jud. Bacäu intrunit in §edinta ordinara din 
data de 22.10.2021; 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 45092/13.10.2021 intocmit de compartimentul investilli din 

cadml aparatului de specialitate al Primarului Orasului Comanesti; 
- Referatul de aprobare nr. 45092/B/13.10.2021 a Primarului Orasului Comanesti, 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

in conformitate Cu: 

- prevederile art. 1 alin. (1), ale art. 2 si art. 4 alin. (1) lit. d) si lit. d) din OUG nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului netionat de investitii „Anghel Saligny"; 

- art. 6 din Ordinul MDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urge* a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investitii prevazute la art. 4 aim. (1) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 95/2021 

In temeiul art. 129 aim. (2) lit. b i alin (4) lit. d, art. 139 aim. (1), al art. 196 aim. (1) lit. 
a 0 at art. 197, aim. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta 
urmatoarea: 
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Art. 1. Consiliul Local aproba Cererea de finantare pentru proiectul „Reabilitare 

consolidare poduri peste raul Trotus, orasul Comanesti, judetul Bacau", conform Anexei nr. I 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Consiliul Local aproba Devizul general estimativ pentru proiectul „ Reabilitare 
consolidare poduri peste rani Trotus, orasul Comanesti, judetul Bacau" , conform Anexei nr. 2 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, Primarului 
Orasului Comanesti, precum si directiilor, serviciilor si compartimentelor interesate, pentru 
ducere la indeplinire, Cu termen de contestare in 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacau. 

Initiator, 	 Avizat pentru legalitate 
Primar, 	 Secretar general, 

Ec. Viorel Miron 	 Jurist Doniela CHIRILA 



JUDETUL BACAU 
ORASUL COMANESTI 

str. Ciobanus nr. 2 
Cod  fiscal:  4353269, Tel: 0234/374272, Fax: 0234/374278  

Nr. 45092/B/13.10.2021 

REFERAT DE APROBARE, 
la proiectul de hotgrare privind aprobarea cererii de finanatare si a devizului 

general estimativ pentru proiectul „Reabilitare i consolidare poduri peste 
raid Trotu, orasul Comanqti, judetul  

Avand in vedere: 
1. Referatul nr. 45091/13.10.2021 prin care compartimentul investitii propune 

accesarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny" pentru 
implementarea proiectului „Reabilitare i consolidare poduri peste 6'111 
Trotus, orasul Comanesti, judetul Bacau"; 

2. Prevederile OUG 95/2021 OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
netional de investitii „Anghel Saligny", 

3. Ordinul MDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a 
Guvemului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii 
"Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 aim. (1) 
lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 

VA propun adoptarea Proiectului de Hotarare privind aprobarea cererii de 
finanatare si a devizului general estimativ pentru proiectul „ Reabilitare si 
consolidare poduri peste raul Trott', orasul ComAnesti, judetul Bacau". 

PRIMAR, 
ec. Viorel Miron 
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JUDETUL BACAU 
ORASUL COMANESTI 

str. Ciobanus nr. 2 
Cod fiscal: 4353269, Tel: 0234/374272, Fax: 0234/374278 

Serviciul Administratie Pubilea Locala 

Nr. 45092/13.10.2021 

SE APROBA, 
PRIMAR, 

Ec. Viorel MIRON 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarfire privind privind aprobarea cererii de finanatare si a 

devizului general estimativ pentru proiectul „Reabilitare si consolidare poduri 
peste rani Trotus, orasul Comanesti, judetul Bacau"  

Avand in vedere : 
1. Aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny" prin OUG 

95/2021 care permite unitatilor administrativ-teritoriale sa-si promoveze i sa-si 
finanteze objective de investitii, prin Programul in domeniile eligibile, astfel incat sa se 
poata asigura accesul la servicii esentiale al intregii populatii, cresterea calitatii vietii si 
evitarea riscului de depopulare; 

2. Publicarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national 
de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 aim. 
(1) lit. a) - d) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 95/2021, aprob ate prin 
Ordinul MDLPA nr. 1333/2021; 

Propun inifierea unui Project de Hotarare in vederea aprobarii de catre Consiliul 
Local a urmatoarei initiative: aprobarea cererii de finanatare si a devizuluj general 
estimatjv pentru proiectul „Reabilitare i consolidare poduri peste raul Trotus, orasul 
Comanesti, judetul Bacau". 

Fat a de cele propuse, vii. rog sa dispuneti. 

Compartiment Investitii 
Ing. Ionel Bobeica 


