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privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului 

"Achizitia unor sisteme inteligente de management urban in Orasul Comanesti, judetul Bacau" 
In cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei 

COMPONENTA 10- Fondul local 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, ce se va intruni in sedinta 
ordinara, convocata la data de 19.04.2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 31421 din 18.04.2022 al Primarului orasului Comanesti; 
- Raportul de specialitate nr. 31421/B/18.04.2022 intocmit de Biroul Programe din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti in care se propune aprobarea 
proiectului, a depunerii si a cheltuielilor legate de proiectul << Achizifia 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 si completarile ulterioare; 
- Ordonanta de urgentd nr.124 din 13.12.2021 privind stabilirea cadrului institutional si 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de 
redresare i rezilienta; 
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Comanesti. 

In temeiM art. 129, aim. (1), aim. (2), lit. b coroborate cu prevederile alin. (4) lit. d 
e, art. 134 aim. (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: 
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Art.!. Consiliul local al Orasului Comanesti, judetul Bacau aproba prin prezenta proiectul 
"Achizifia unor sisteme inteligente de management urban in Orasul Comanesti, judeful 
Bacau" inclusiv anexa nr. 1, privind descrierea sumarä a investitiei propusa a fi realizata prin 
proiect, care face parte integranta din prezenta hotarare in cadrul PLANUL NATIONAL DE 
REDRESARE I REZILIENTA, COMPONENTA C10 — FONDUL LOCAL. 

Art. 2. Se aproba necesitatea, oportunitatea, participarea i implementarea proiectului 
"Achizifia unor sisteme inteligente de management urban in Orasul Comimesti, judeful 
Bacau" prin PLANIJL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, COMPONENTA 
C10 — FONDUL LOCAL. 

Art. 3. Se aproba nota de fiindamentare a investitiei "Achizifia unor sisteme inteligente de 
management urban in Orasul Comanesti, judeful Bactiu", conform anexa nr. 2 care face 
parte integrantd din prezenta hotarare. 



Art.4. Se aproba depunerea "Achizilia unor sisteme inteligente de management urban in 
Ora,sul Comeinesti, judeful Bacau" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al 
Romaniei, Componenta 10 - Fondul local, 1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul 
verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local). 

Art. 5. Se aproba cheltuielile eligibile legate de proiectul "Achizilia unor sisteme inteligente 
de management urban in Orapd Comeinegi, judejul Bactiu" §i anume: 

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

Denumire tip investitie Valoare 

Valoare 
totala 	Valoare totala 

euro fall lei fara TVA 
TVA 

500.000 euro fara TVA 500.000,00 I  2.461.350,00 
isteme inteligente de management 1 
-ban  
otal valoare eligibila, din care: 	 500.000,00 	2.461.350.00 

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

Art. 6. Consiliul local al Ora§ului Comanesti se angajeaza sä finanteze toate cheltuielile 
neeligibile care asigura implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din 
documentatiile tehnico-economice/contractul de lucrari solicitate in etapa de implementare. 

Art. 7. Ora§ul Comanqti urmeaza a fi reprezentat, in calitate de solicitant in cadrul 
Programului, prin reprezentantul legal — primar Viorel Miron, in vederea realizarii tuturor 
activitatilor necesare elaborarii, depunerii, contractarii §i implementarii Proiectului. 

Art. 8. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul Ora§ului 
Comane§ti, judetul Bacau. 

Art. 9. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului 
ora§ului Comane§ti, 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. 

INITIATORI: 
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 
"Achizitia unor sisteme inteligente de management urban in Ora§ul Comine§ti, judetul Bacau" 

in cadrul Planului National de Redresare §i Rezilienta al Romaniei 
COMPONENTA 10- Fondul local 

Descrierea sumard a investitiei propusa a fi realizata: 
Prin prezenta investitie se propun a se realiza achizitia unor sisteme inteligente de management 
urban in Orasul Comanesti, judetul Bacau. 

Sistem inteligent de management urban: 

Sistem inteligent de 
U.M. management urban 
buc 

Realizarea prezentului proiect va conduce la: 

• Investitia permite achizitionarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de 
transport inteligente) §i TIC (Tehnologia Informatiilor i Comunicalillor) ce contribuie la 
imbunatatirea mobilitatii locale, respectiv a managementului urban/local; 

D Refoi 	inele i investitiile propuse conduc la crearea de locuri de munca stabile si de inalta 
calitate, care permit consolidarea dialogului social, a infrastructurii si a serviciilor, precum 
a sistemelor de protectie si bunastare socialk 

D „Coeziune sociala i teritoriala" vizeaza implementarea politicilor teritoriale, inclusiv a 
mobilitatii urbane, punand accentul pe investitiile verzi i digitale i pe reducerea 
disparitatilor regionale. Acesta vizeaza, de asemenea, dezvoltarea sectorului turismului 
spiijinirea tranzitiei digitale a sectorului cultural si a celui creativ. 

INITIATOR!: 

Avizat pentru legalitate 

PRIMAR, 	 Secretarul general al orasului, 

ec.Viorel Miron 
	 cons. juridic Daniela Chirila 

Biroul Programe 

Lupu Cristina 



JUDETUL BACAU 
ORASUL COMANESTI 
Str.Ciobanu$, nr.2, Te1.0234-374273, Fax.0234-374278 
Nr. 31421/18.04.2022 

REFE • T DE APROBARE 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului 

"Achizitia unor sisteme inteligente de management urban in Orasul Comanesti, judetul Bacau" 
In cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei 

COMPONENTA 10- Fondul local 

Avand in vedere necesitatea aprobarii proiectului, a depunerii si a cheltuielilor legate de 
proiectul << Achizitia unor sisteme inteligente de management urban in Orasul Comanesti, 
judejul Bacau >> in conformitate cu prevederile GHIDULUI SPECIFIC - CONDITH DE 
ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NATIONAL DE 
REDRESARE SI REZILIENT A IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE 
PNRR/2022/C 10. 

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 cä 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 si a cheltuielilor 
legate de proiectul << Achizitia unor sisteme inteligente de management urban in Orasul 
Comanesti, judelul Bacau>>. 

PRIMAR, 
ec. VIOREL MIRON 



JUDETUL BACAU 
°RAWL COMANESTI 
Str. Ciobanu, nr.2, Te1.0234-374273, Fax.0234-374278 
Nr. 31421/8/18.04.2022 

PORT E SPECIALITATE  
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului qi a depunerii proiectului 

"Achizitia unor sisteme inteligente de management urban in Orasul Comanesti, judetul Bacau" 
In cadrul Planului National de Redresare qi Rezilienta al Romaniei 

COMPONENTA 10- Fondul local 

Biroul Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora$ului 
Comane$ti, propune aprobarea proiectului, a depunerii $i a cheltuielilor legate de proiectul 
<< Achizitia unor sisteme inteligente de management urban in Orasul Coma nesti, judeful 
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. 

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 $i rurale. 

COMPONENTA 10 - Fondul local cuprinde patru (4) investitii, sintetizate dupa cum 
urmeaza: 
I. Mobilitate urbana durabila, care confine 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 ca proiectul este in etapa de depunere a dosarului de finantare. 
Fata de cele propuse, rog dispuneti. 

Lupu Cornelia — Biroul Programe 


