
JUDI L, BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL °RAFT j r  COMANESTI 

- 	- 	- - 

privind ratificarea acordului de parteneriat incheiat intre 
Orasul Comanesti — UAT si Asociatia "Robert Cole" AFJ 

Consiliul Local al orapilui Comane0i, judetul Bacau, cc se va intruni in edinta 
ordinarA, convocata la data de 19.04.2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 31174 din 14.04.2022 al Primarului ora§ului Comanqti; 
- Raporhrl de specialitate nr. 31174/B/14.04.2022 intocmit de Biroul Programe din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orawlui Comanqti in care se propune ratificarea 
acordului de parteneriat; 
- HCL nr.139 din 28.09.2018 privind aprobarea documentatiei faza DALI §i a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul <<Abordarea integrata a mdsurilor de regenerare urband in 
vederea creterii calitatii vietii, in ora§ul Comane§ti, judetul Bacau >>. 
- HCL nr. 74 din 11.04.2022 privind revizuirea bugetului proiectului <<Abordarea integrata a 
masurilor de regenerare urband in vederea cre§terii calitatii vietii, in orwl Comane§ti, judetul 
Bacdu >>. 

In conformitate cu: 
- prevederile Art. 1.311 i Art 1.312 din Codul Civil privind Ratificarea i efectele ratificarii, 

cu modificdrile §i completdrile ulterioare; 
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora§ului Comane§ti. 

In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e coroborate cu prevederile alin. (9) lit, a, art. 
133 alin. (1), art. 139 alin (1), 196 alin. (1) lit. a 0 art. 197 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu completarile i modificarile ulterioare, adopta urmatoarea: 

et:T-3 fl 	 r, 
[ 	' i% 	L 

Art.1  Consiliul Local al ora§ului Comanqh ratified Acordul de parteneriat nr. 42174 din 
26.10.2020 << pentru realizarea proiectului "Abordarea integrato a meisurilor de regenerare 
urbanet in vederea cresterii calitalii vietii, in °aqui Comeinesti, judeiul Baceiu: Obiectiv — 
Reabilitare, modernizare i extindere Ceiminul 6, str. Liceului nr.6" >>, incheiat intre Ora§ul 
Comane§ti — UAT i Asociatia "Robert Cole" AFJ, conform anexei la prezenta. 

Art.2  Consiliul Local al ora§ului Comane§ti aprobd modificarea art. 3 alin. (2) - 
Contributia la colinanlarea cheltuielilor totale ale proiectului din Acordul de parteneriat 
nr. 42174 din 26.10.2020, dupd cum urmeazd: 

"(2) Contribtdia la cofinardarea cheltuielilor totcde ale proiectului: 

Partenerii vor asigura contributia la cofinaidarea cheltuielilor totale ale proiectului asa 
cum este precizat in Cererea de finanlare ,vi in prezentul acord. 

Organizatia 	Contributia (unde este cazul) 

UAT Orawl Comane§ti Valoarea contribuftei la total cheltuieli eligibile: 465,315.37 lei, 2% 
Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile: 2,311,767.16 
lei, 100% 
Valoarea contributiei la valoarea totalei a proiectului: 2,777,082.53 
lei, 10.86% 

Asocialia "Robert 	0 lei, 0% 
Cole" AFJ 	 0 lei, 0% 

0 lei, 0%" 



Art.3  Consiliul local al orasului Comanesti aproba incheierea unui Act aditional la 
Acordul de parteneriat nr. 42174 din 26.10.2020, conform prevederilor art. 2 din prezenta. 

Art.4  Consiliul local al orasului Comanesti imputerniceste Primarul Orasului Comanesti 
sä semneze Actul aditional la Acordul de parteneriat nr. 42174 din 26.10.2020 << pentru 
realizarea proiectului "Abordarea integratei a meisurilor de regenerare urbanei in vederea 
cresterii calitãlii vigil, in orasul Comeinesti, judeful Bacelu: Obiectiv — Reabilitare, modernizare 

extindere Caminul 6, sir. Liceului nr.6" >> . 

Art.5  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului 
orasului Comanesti, precum si tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din 
cadrul Orasul Comanesti — U.A.T., pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in 
temien de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bacau. 

INITIATOR 
Avizat pentru legalitate 

PRIMAR, 	 Secretarul general at orapilui, 
ec.Viorel Miron 	 cons. juridic Daniela Chirilä 

Biroul Programe 
Lupu Cristina 



UDETUL BACAU 
ORALJL COMA,NETI 

Ciobanus, Nr.2 , Telefon: 0234-374272, Fax: 0234-374278, Web: www.primariacomanesti.ro ;  
Nr. 31174 din 14.04.2022 

REFERAT DE APROBARE 
privind ratificarea acordului de parteneriat incheiat intre 
Orasul Comanesti — UAT i Asociatia "Robert Cole" AFJ 

Avand in vedere necesitatea ratificarii unui acord de parteneriat pentru obiectivul de investitii: 

Abordarea integratA a masurilor de regenerare urbana in vederea cresterii calitatii vietii, in orasul 

Comanesti, judetul Bacdu >>, project aflat in faza de evaluare la OI POR, depus in cadrul 

Proigamului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 13 Sprijinirea regenerarii oraselor 

mici i mijlocii, Obiectivul specific 13.1: imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici 

si mijlocii din Romania, consideram oportund aprobarea ratificarii Acordului de parteneriat 

nr.42174 din 26.10.2020 incheiat intre cei doi parteneri din cadrul proiectului mentionat mai sus: 

Orasul Comanesti - UAT i Asociatia "Robert Cole" AFJ. De asemenea propunem modificarea art. 3 

aim. (2) - Contributia la cofinantarea cheltuielilor totale ale proiectului din Acordul de 

parteneria nr. 42174 din 26.10.2020 cu valorile aprobate in HCL nr. 74 din 11.04.2022 privind 

revizuirea bugetului proiectului << Abordarea integrata a masurilor de regenerare urband in 

vederea cre§terii calitatii vietii, in ora§ul Comane§ti, judetul Bacau >>. 

PRIMAR, 
ec. VIOREL MIRON 



JuiDETut_ ELAcAu 
CC)IVIANETI 

Ciobinus, Nr.2 , Telefon: 0234-374272, Fax: 0234-374278, Web: www.primariacomanesti.ro ;  
Nr. 31174/B din 14.04.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind ratificarea acordului de parteneriat incheiat intre 
Orasul Comanesti — UAT si Asociatia "Robert Cole" AFJ 

Biroul Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti, propune 
ratificarea unui acord de parteneriat existent, incheiat intre Orasul Comanesti — UAT i Asociatia "Robert 
Cole" AFJ pentru proiectul <<Abordarea integrata a masurilor de regenerare urbana in vederea cresterii 
calitatii vietii, in orasul Comanesti, judetul Baca.0 >>. 

Orasul Comanesti, judetul Baca', a depus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 
2014-2020, Axa prioritard 13 Sprijinirea regenerarii oraselor mici i mijlocii, Obiectivul specific 13.1: 
Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania, un project integrat care 
vizeaza: 

Ob. Componenta A - construire, reabilitare, modern izare, extinder si dotare clãdiri 
- reabilitare, modemizare si extindere Cladire Camin 6, str.Liceului 6 
- reabilitare, modemizare, extindere i dotarea Scolii Gimnaziale Costache S. Ciocan, str. Libertatii 102 
- reabilitare, modemizare, extindere i dotarea Scolii Gimnaziale C. S. Ciocan - GRADINITA, str. 
Libertatii 102 

Ob. Componenta B - modernizare infrastructura stradala prin asfaltare strazi 
-str. Hen = 7.996 mp 
-str. Libertatii = 11.104 mp + 2.313 mp 
-str. Gh. Lazar = 8.744 mp 
-str. Campului = 1.867 mp 
-str. Liceului = 1.617 mp 
-str. Sublaloaia = 2.417 mp + 413 mp 

Obiectivele programului contribuie la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din orasele de mici 
dimensiuni, cu accent pe grupurile vulnerabile, din punct de vedere social, economic, al conditiilor de 
locuire si al calitatii mediului urban in care traiesc si are ca partener Asociatia "Robert Cole" AFJ, 
conform Anexei. 

In conformitate cu prevederile Art. 1.311 si Art 1.312 din Codul Civil privind Ratificarea i efectele 
ratificarii, cu modificarile i completarile ulterioare; 

Solicitam ratificarea acordului de parteneriat nr.42174 din 26.10.2020 din cadrul proiectului 
Abordarea integrata a masurilor de regenerare urband in vederea cresterii calitatii vietii, in orasul 
Comanesti, judetul Bacau >>, deoarece este solicitat de finantator in Clarificarea nr.10 din aprilie 2022. 

De asemenea, avand in vedere cä prin HCL nr. 74 din 11.04.2022 s-a revizuit bugetului proiectului 
<< Abordarea integrata a masurilor de regenerare urband in vederea cresterii calitatii vietii, in 
orasul Comanesti, judetul Bacau >>, se impune modificarea art. 3 aim. (2) - Contribulia la 
cofinargarea cheltuielilor totale ale proiectului din Acordul de parteneria nr. 42174 din 
26.10.2020, cu valorile aprobate in hotararea mai sus mentionata. 

Fata de cele propuse, rog dispuneti. 

Biroul Programe - Lupu Cornelia 


