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privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului
"Construire piste de biciclete in Orasul Comanesti, judetul Bacau"
In cadrul Planului National de Redresare i Rezilienta al Romaniei
COMPONENTA 10- Fondul local
Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Back', ce se va intruni in sedinta
ordinara, convocata la data de 19.04.2022;
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 31420 din 18.04.2022 al Primarului orasului Comane$ti;
- Raportul de specialitate nr. 31420/B/18.04.2022 intocmit de Biroul Programe din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului ora$ului Comane$ti in care se propune aprobarea
proiectului, a depunerii $i a cheltuiefilor legate de proiectul << Construire piste de biciclete
In Orasul Conilinesti, judejul 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 PNRRJ2022/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 si
fmanciar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de
redresare $i rezilienta;
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora$ului Comanesti.
In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b coroborate cu prevederile alin. (4) lit. d
e, art. 134 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit, a si art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu completarile i modificarile ulterioare, adopta urmatoarea:
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Art.l. Consiliul local al Orasului Comanesti, judetul Bacau aproba prin prezenta proiectul
"Construire piste de biciclete in Orasul Comanesti, judetul Bacau" inclusiv anexa nr. 1, privind
descrierea sumard a investitiei propusa a fi realizata prin project, care face parte integranta din
prezenta hofarare in cadrul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE $1 REZILIENTA,
COMPONENTA C10 — FONDUL LOCAL.

Art 2. Se aproba necesitatea, oportunitatea, participarea §i implementarea proiectului "Construire
piste de biciclete in Orasul Comanesti, judetul Bacau" prin PLANUL NATIONAL DE
REDRESARE $1 REZILIENTA, COMPONENTA C10 — FONDUL LOCAL.
Art. 3. Se aproba nota de fundamentare a investitiei "Construire piste de biciclete in Orasul
Comanesti, judetul Bacau", conform anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotardre.
Art.4. Se aproba depunerea proiectului "Construire piste de biciclete in Orasul Comanesti,
judetul Bacau" in cadrul Planului National de Redresare §i Rezilienta al Romaniei, Componenta 10
- Fondul local, 1.1.4. Mobilitatea urband verde - asigurarea de piste pentru biciclete §i alte vehicule
electrice ware la nivel local/metropolitan.

Art. 5. Se aproba' cheltuielile eligibile legate de proiectul "Construire piste de biciclete in Orasul
Comanesti, judetul Bacau" si anume:
11.4. Mobilitatea urband verde - asigurarea de piste pentru biciclete §i alte vehicule
electrice usoare la nivel local/metropolitan
Valoare
Valoare totala
Valoare
totala euro
umire tip inves
tel fail TVA
fail TVA
!onstructie pista de
euro lard TVA / km 2.600.000
12.799.020,00
200.000
iciclete
13 km
Fr. km pista biciclete
19.568 locuitori
Inutilizatori
2.600.000
12.799.020,00
'otal valoare eligibila, din care:
Curs Inforeuro aferent lunii mat 2021: 1 euro=4,9227 lei

Art. 6. Consiliul local al Orasului Comanesti se angajeaza sa finanteze toate cheltuielile neeligibile
care asigura implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnicoeconomice/contractul de lucrari solicitate in etapa de implementare.

Art. 7. Orasul Comanesti urmeaza a ii reprezentata, in calitate de solicitant in cadrul
Programului, prin reprezentant-ul legal — primar Viorel Miron, in vederea realizarii tuturor
activiatilor necesare elaborkii, depunerii, contractarii si implementarii Proiectului.

Art. 8. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul Orasului
Comanesti, judetul Bacau.
Art. 9. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului ora§ului
Comanqti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul Ora§ul
Comane§ti — U.A.T., pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de
la comunicare la Tribunalul Bacau.

INITIATOR':
PRIMAR,
ec. VIOREL MIRON

Avizat pentru legalitate
Secretarul general,
Jurist Daniela Chirila

Biroul Pro grame,
Cristina Lupu

ANEXA nr. 1 la proiectul de Hotarfire
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului i a depunerii proiectului
"Construire piste de biciclete in Orapil Comaneqti, judetul Bacau"
in cadrul Planului National de Redresare i Rezilienta al Romaniei
COMPONENTA 10 - Fondul local
Descrierea sumara a investitiei propusa a fi realizata:
Prin prezenta investitie se propun a se realiza lucrari de constructie a unei piste de biciclete in
Orasul Comanesti, judetul Bacau
LUNGIME:
Lungime
U.M.
13
KM
Lucrari de construire a pistei de biciclete:
•

Lucrari de constructie pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace
de transport nemotorizate: piste pentru biciclete, inclusiv pasaje si poduri de-a lungul
acestora.

•

Lucrari de constructie pentru refacerea strazilor/trotuarelor in zona adiacenta in care au fost
realizate pistele pentru biciclete (refacerea carosabilului/inlocuirea bordurilor) - in limita a
10% din valoarea proiectului.

•

Lucrari de constructie pentru montarea echipamentelor de protectie.

•

Lucrari de constructie, respectiv achizitia i montarea echipamentelor de protectie
semnalizare.

•

Accesorii de mobilier urban: rasteluri pentru biciclete, iluminat public, etc.

•

Achizitia echipamentelor de protectie si a echipamentelor de semnalizare.

Realizarea prezentului proiect va:
— Conduce la o crestere a numarului de kilometri de piste pentru biciclisti la nivel local;
— Conduce la reducerea emisiilor de CO2 prin utilizarea bicicletelor in detrimentul
autovehiculelor personale.

INITIATOR!:
Avizat pentru legalitate
PRIMAR,

Secretarul general al orasului,
cons. juridic Daniela Chirila

ec.Viorel Miron

Biroul Programe
Lupu Cristina

JUDETUL BACAU
ORASUL COMANESTI
Str. Ciobanu$, nr.2, Te1.0234-374273, Fax.0234-374278
Nr. 31420/B/18.04.2022

A

PORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului
"Construire piste de biciclete in Orasul Comanesti, judetul Bacau"
In cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei
COMPONENTA 10- Fondul local

Biroul Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orawlui
Comane§ti, propune aprobarea proiectului, a depunerii i a cheltuielilor legate de proiectul
<< Construire piste de biciclete in Orasul Cornanesti, judejul Bacilu >>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.
Obiectivul principal al lucrarilor propuse prin proiect consta in asigurarea cadrului necesar
pentru dezvoltarea durabila a localitatilor din Romania prin investitii in infrastructura locala
care vor sustine rezilienta §i tranzitia verde a zonelor urbane si rurale.
COMPONENTA 10 - Fondul local cuprinde patru (4) investitii, sintetizate dupa cum
urmeaza:
I. Mobilitate urband durabila, care contine patru sub investitii:
1.1 - innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de
vehicule nepoluante);
1.1 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC
(sisteme inteligente de management urban/local);
I.1 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — puncte de reincarcare
vehicule electrice;
1.1 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — infrastructurii pentru
biciclete la nivel local/metropolitan;
Mentionam cà proiectul este in etapa de depunere a dosanilui de finantare.
Fata de cele propuse, rog dispuneti.

Lupu Cornelia — Biroul Programe

JUDETUL BACAU
°RAWL COMANESTI
Str.Ciobanu, nr.2, Te1.0234-374273, Fax.0234-374278
Nr. 31420/18.04.2022

REFE • T DE APRC - ARE
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului i a depunerii proiectului
"Construire piste de biciclete in ()rap' ComanWi, judetul Bacau"
in cadrul Planului National de Redresare qi Rezilienta al Romaniei
COMPONENTA 10- Fondul local

Avand in vedere necesitatea aprobarii proiectului, a depunerii si a cheltuielilor legate de
proiectul << Construire piste de biciclete in Orasul Comanesti, judeful Bacau >> in
CONDITII DE ACCESARE A
conformitate cu prevederile GHIDULUI SPECIFIC
-

FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE
REZILIENTA IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C10.
Obiectivul principal al lucrarilor propuse prin project consta in asigurarea cadrului necesar
pentru dezvoltarea durabila a localitatilor din Romania prin investitii in infrastructura locala
care vor sustine rezilienta i tranzitia verde a zonelor urbane si rurale.

Mentionam Ca proiectul este in etapa de depunere a dosarului de finantare, motiv
pentru care consideram oportun aprobarea i depunerea proiectului mai sus mentionat,
precum si a cheltuielilor legate de acesta.
Avand in vedere cele mentionate, propun initierea unui Project de hotarare privind
aprobarea documentelor necesare accesarii Programului Cod apel: PNRR/2022/C10
a cheltuielilor legate de proiectul << Construire piste de biciclete in Oraml Comeine§li,
judelul 13aceiu>>.

PRIMAR,
cc. VIOREL MIRON

