
ROMANIA 
JUDEFUL BACAU 

CONSULT LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

j i/Au 6-) A 7)) 151  _FLU cr,I1\3„- 
pentru modificarea HCL nr.91 din 19.04.2022 privind aprobarea proiectului, 

a cheltuielilor aferente proiectului fi a depunerii proiectului 
"Achizitia unor sisteme inteligente de management urban in Orasul Comiineyti, judetul Baciiu" 

In cadrul Planului National de Redresare Si Rezilientti al Romiiniei 
COMPONENTA 10- Fondul local 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, intruniti in sedinta extraordinara, 
convocatA de indata, la data de 13.05.2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 32834 din 12.05.2022 al Primarului ora§ului Comane§ti; 
- Raportul de specialitate nr. 32834/B/12.05.2022 intocmit de Biroul Programe din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului ora§ului Comanesti prin care se propune modificarea 
HCL nr.91 din 19.04.2022, privind aprobarea proiectului, a depunerii i a cheltuielilor legate 
de proiectul << Achizilia unor sisteme inteligente de management urban in Orasul 
Comanesti, judelul Bacau >> in conformitate cu prevederile GHIDULUI SPECIFIC - 
CONDITII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI 
NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA IN CADRUL APELULUI DE 
PROIECTE PNRR/2022/C10. 
In conformitate Cu: 
- prevederile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile §i completarile ulterioare; 
- Ordonanta de urgenta nr.124 din 13.12.2021 privind stabilirea cadrului institutional §i 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de 
redresare §i rezilienta; 
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora§ului ComAne§ti. 

In temeiul art. 129, alin. (1), aim. (2), lit. b coroborate cu prevederile aim. (4) lit. d si 
e, art. 134 alin. (4), art. 196 aim. (1) lit, a si art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, adopta urmatoarea: 

A 	 

D A  

Art.l. Consiliul local al Orasului Comanesti, judetul Bacau aproba modificarea Anexei nr.2 
de la Art.3 din HCL nr.91 din 19.04.2022 privind aprobarea proiectului, a depunerii i a 
cheltuielilor legate de proiectul << Achizitia unor sisteme inteligente de management urban 
In Orasul Comanesti, judejul Baca" u >> In cadrul PLANULUI NATIONAL DE 
REDRESARE 51 REZILIENTA AL ROMANIEI, COMPONENTA C10 — Fondul Local, 
confoim Anexei la prezentul articol. 

Art. 2. Consiliul local al Ora§ului Cornane§ti, judetul Bacau aproba modificarea Art. 5 din HCL 
nr.91 din 19.04.2022 privind aprobarea proiectului, a depunerii i a cheltuielilor legate de 
proiectul << Achizilia unor sisteme inteligente de management urban in Orasul Comanesti, 
judetul Bacau >> in cadnil PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE 1 REZILIENTA 
AL ROMANIEI, COMPONENTA C 10 — Fondul Local, dupd cum urmeaza: 



I 1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local); 

Denumire tip investitie Valoare 

Valoare 
totala 	Valoare totala 

euro gra lei farA TVA 
TVA 

500.000 euro fa'ra TVA 500.000,00 I  2.461.350,00 
isteme inteligente de management 	1 rban  
'otal valoare eligibila, din care: 	 500.000,00 	2.461.350,00 

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

I 1.3 Mobilitatea urband verde - asigurarea infmstructurii pentru transportul verde - puncte de 
reincarcare pentru vehiculele electrice 

Valoare max. 	 Valoare Denumire 	Euro/buc., Nr. 	 Valoare max. 	Valoare max. 

	

euro Fara 	 max. lei cu object 	Eira TVA hue 	 euro Cu TVA 	lei fat ii TVA TVA 	 TVA 
Statii de 

25.000 	6 	150.000,00 	178.500,00 incarcare 
Total valoare & Iigihih . 	150.000,00 	178.500,00 

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

Valoarea totala a proiectului find de: 650.000,00 euro Sri' TVA. 

738.405,00 1,  878.701,95 

738.405.00 

Art. 3. Se aproba introducerea in Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala Durabila a Ora§ului 
Comane§ti, Judetul Bacau pentru perioada 2021-2027 (document in curs de realizare), la lista de 
prioritati si proiecte a obiectivului " << A chiz4ia  unor sisteme inteligente de management urban 
In Ora,sul Comanesti, judeful Bacau>>. 

Art. 4. Celelalte prevederi ale HCL nr.91 din 19.04.2022 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor aferente proiectului §i a depunerii proiectului << Achizilia unor sisteme inteligente 
de management urban in Orapl Comane§li, judelul Bacau >>, privind descrierea sumard a 
investitiei propusa a fl realizata prin proiect, care face parte integranta din prezenta hotathre in cadrul 
PLANUL NATIONAL DE REDRESARE I REZILIENTA, COMPONENTA C10 — FONDUL 
LOCAL, Mman in vigoare. 

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacd'u, 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 termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bacau. 

Presedinte de 
Consilierl 

Herciu Ii 

Nr. 
Data 13.05.2022 

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

jurist Daniela Chirila 


