
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CON SILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

PROIn7 DE RelEJURIE 
pentru modificarea HCL nr.89 din 19.04.2022 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 at Romaniei 

COMPONENTA 10- Fondul local 

Consiliul Local at orasului Comanesti, judetul Back', ce se va intruni in sedinta 
extraordinara, convocata de indata, la data de 13.05.2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 32833 din 12.05.2022 al Primarului orasului Comanesti; 
- Raportul de specialitate nr. 32833/B/12.05.2022 intocmit de Biroul Programe din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti in care se propune modificarea 
HCL nr.89 din 19.04.2022, privind aprobarea proiectului, a depunerii si a cheltuielilor legate 
de proiectul << Construire piste de biciclete in Orasul ComaneVi, judetul 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 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 temeiul art. 129, aim. (1), aim. (2), lit. b coroborate cu prevederile aim. (4) lit. d 
e, art. 134 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a 0 art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, adopta urmatoarea: 

L'iDa 

Art.l. Consiliul local al Orasului Comanesti, judetul Bacau aproba modificarea Anexei nr.1 din Art. 
nr.1 la HCL nr.89 din 19.04.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului 
a depunerii proiectului "Construire piste de biciclete in Orasul Comanesti, judetul Bacau", in cadrul 
PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE $1 REZILIENTA, COMPONENTA C10 — FONDUL 
LOCAL, conform Anexei la prezentul articol. 

Art. 2. Consiliul local al Orasului Comanesti, judetul Bacau aproba modificarea Anexei nr. 2 de la 
Art.3 din HCL nr.89 din 19.04.2022 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, COMPONENTA C10 — 
FONDUL LOCAL, conform Anexei la prezentul articol. 

Art. 3. Consiliul local al Orasului Comanesti, judetul Baca' aproba modificarea Art. 5 din HCL 
nr.89 din 19.04.2022 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, COMPONENTA C10 — FONDUL LOCAL, dupd 
cum urmeaza: 

I 1.4. Mobilitatea urband verde - asigurarea de piste pentru biciclete i alte vehicule electrice 
usoare la nivel local/metropolitan 

tip in Valoare 
Valoare 

Valoare totala 
totala euro 

lei Cara TVA 
fail TVA 

r. km pistd biciclete 
	8 km  

r. utilizatori 
	

23.232 locuitori 

	

otal valoare eligibila, din care: 	 11.152.650,001 	5.674.150,155 
Curs Inforeuro aferent lunii mai 2021: 1 euro=4,9227 lei 

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

Valoare max. 	 Valoare 

	

Denumire Euro/buc., Nr. 	 Valoare max. Valoare max. 
euro fira 	 max. lei cu 

object 	Sri TVA buc 	 euro cu TVA lei Bra TVA 
TVA 	 TVA 

Statii de 
25.000 	6 	150.000,00 	178.500,00 	738.405,00 	878.701,95 

incarcare 

	

Total valoare eligibila: 	150.000,00 	178.500,00 	738.405,00 878.701,95 
Curs Inforeuro aferent lunii mai 2021: 1 euro=4,9227 lei 

Valoarea totala a proiectului find de: 1.302.650,00 euro !Ira TVA. 

Art.4. Se aproba introducerea in Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala Durabila a Orasului 
ComAnesti, Judetul Bacau pentru perioada 2021-2027 (document in curs de realizare), la lista de 
prioritati si proiecte a obiectivului "Construire piste de biciclete in Orasul Comanesti, judetul 
Bacau". 

Art.5. Celelalte prevederi ale HCL nr.89 din 19.04.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor 
aferente proiectului si a depunerii proiectului "Construire piste de biciclete in Orasul Comanesti, 
judetul Bacau", privind descrierea sumard a investitiei propusd a fi realizata prin proiect, care face 
parte integranta din prezenta hotarare in cadrul PLANUL NATIONAL DE REDRESARE $1 
REZILIENTA, COMPONENTA C10 — FONDUL LOCAL, raman in vigoare. 

Art.6. 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 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 Programe, 
Cristina Lupu 



Anexa la Art. 1 la Project de hotarare 

ANEXA nr. 1 la proiectul de Hotarfire 

pentru modificarea HCL nr.89 din 19.04.2022 privind aprobarea proiectului, 
a cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului 

"Construire piste de biciclete in Orasul Cominesti, judetul Haat.'" 
In cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta at Romaniei 

COMPONENTA 10- Fondul local 

Construirea unei piste de biciclete in Orasul Comanesti, judetul Bac -au pe o lungime de 8,698 
km lungime totala din care: 3,913 km la 1,5 m latime si 4,785 km la 3 in latime. 

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 i 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, 

ec. Viorel Miron 	 cons. juridic Daniela Chiril5 

Biroul Programe 

Lupu Cristina 



Anexa la Art. 2 la Project de hotarare 
ANEXA nr. 2 la proiectul de Hotarfire 

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND NECESITATEA SI 
OPORTUNITATEA INVESTITIEI 

"Construire piste de biciclete in Orasul Cornanesti, judetul Bacau" 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

Planului National de 
	

Titlu apel proiect 

Redresare 	 PNRR/2022/C10/1/1.1.4. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — piste pentru 

Rezilienra, 	 biciclete la nivel local/metropolitan; 

Componenta 10 — 

Fondul Local 

Descrierea pe scurt 

a situatiei actuale 

(date 

statistice,populatie 

recensannant, 

elemente specifice, 

etc.) 

Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete in Orasul Comanesti, judetul Bacau  

In prezent, pe traseul propus nu este prezenta infrastructura dedicata deplasarilor velo, 

astfel incat cetatenii sa poata sa se deplaseze catre orasul Connanesti in conditii de 

siguran 	i confort, motiv pentru care a fast identificata necesitatea construirii unei piste 

de biciclete care sa incurajeze accesul catre Orasul Comanesti. 

Lipsa pistelor de ciclisti duce la descurajarea populatiei in utilizarea bicicletei pe drunnurile 

si strazile publice datorita traficului auto din ce in ce mai aglomerat care ii expun la 

accidente rutiere. 

Necesitatea si oportunitatea investitiei consta in realizarea unei modalitati de transport 

nepoluant si cu costuri foarte reduse de care sá beneficieze locuitorii Orasului Comanesti, 

In contextul masurilor pe termen mediu si lung privind protectia climei, reducerea 

zgomotului si gestionarea calitatii aerului. Ciclismul este un subsistem al traficului 

nemotorizat si al doilea ca importanta pentru "nnobilitatea local. Prin nerealizarea 

investitiei, se mentine climatul actual, de nesiguranta a cetatenilor din zona in a circula cu 

bicicletele pe drumurile i strazile existente in localitate, datorita riscurilor de accidente 

rutiere. 

Construirea pistei de biciclete va contribui la stimularea unui interes mai mare at 

localnicilor de a se deplasa cu bicicleta, ceea ce va conduce la scaderea polukii si a 

traficului auto din zona drumului national secundar ce tranziteaza localitatea. 

Realizarea infrastructurii velo (pista de biciclete) are in vedere urmarirea falezei Raului 

Trotus si se va realiza pe o lungime de 8,698 km. Amplasamentul pentru pistele pentru 

ciclisti ce se doresc a fi amenajate este reprezentat de terenul liber intre limita 

proprietatilor si limita de siguranta a drumurilor, precum si in zona de faleza a Raului 

Trotus in intravilanul Orasului Comanesti, pe lungimea estimata de 8698 m. Traseul propus 

pentru pistele de ciclisti este in palier, fara pante si declivitati pronuntate. Spatiul dedicat 

asigura gabaritul necesar pentru amenajarea pistelor de ciclisti. 

Orasul Comanesti este asezat pe ambele maluri ale raului Trotus, in Depresiunea 

Comanesti din Carpatii Oriental', intre Muntii Gosmanu, Muntii Berzunti, Muntii Nemira si 

Muntii Ciucului. Este strabatut de soseaua nationala DN12A, care leaga Onestiul de 

Miercurea-Ciuc. La Comanesti, din acest drum se ramifica soseaua nationala DN2G, care 

duce la Moinesti si Bacau.[5] Prin oras trece si calea ferata Adjud—Comanesti—Siculeni, pe 

care este deservit de statia Comanesti. 

Suprafata orasului este de 6387 ha dintre care 1168.1 ha intravilan si 5218.9 extravilan. 

Conform datelor lnstitutului National de Statistic a in orasul Comanesti la 1 iulie 2021 au 

fast inregistrate 22.949 persoane. Conform ghidului primariilor din Romania in orasul 
Comanesti sunt 3826 de gospodarii. Directia Judeteana de statistica Bacau in anul 2018 a 

raportat un nunnk de 8449 de locuinte. In oras exista 10 gradinite, 7 scoli si 1 liceu. 

Elementele geometrice vor fi adoptate in profilul transversal tip in conformitate cu 

STASURILE IN VIGOARE: 

- latimea pistei: 3 m aferenti a 4785 m si latinne de 1,5 m aferenti 3913 m de pista. 

Lungimea pistelor de biciclisti: L=8,698 km; 

Profil transversal cu panta unica. 



In ceea ce privete structura de rezistent5 Cu care se va construi pista de biciclete, impune 

realizarea unei structuri eficiente, dimensionat5 conform traficului estimat (mai ales in 

zonele de acces la propriet5tile riveranilor), astfel se va adopta urm5toarea solutie in ceea 

ce priveste alcaturirea structurii pentru: 

Se va asigura suprafata pistei pentru biciclete dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj 

antiderapant, pe toata lungimea traseului; Se va asigura un sistem de scurgere si evacuare 

a apei pluviale astfel incat s5 nu existe pericol de baltire pe suprafata pistei; Delimitarea 

culoarelor pentru biciclete se va realiza Cu marcaj de culoare alba, linie simpla discontinu5. 

Se va utiliza linie continua pe contrasensul deschis bicicletelor. 

Solutia adoptata prevede realizarea unei investitii care s'a satisfaca cerintele actuale si de 

perspective ale utilizatorilor prin realizarea unor piste pentru biciclisti moderne. La 

realizarea structurii rutiere nu exista variante alternative, toate lucrarile se vor executa 

manual, conform legislatiei in vigoare cu respectarea prescriptiilor tehnice de executie ce 

vor fi prev5zute pentru fiecare faza in caietele de sarcini ce se vor elabora in cadrul 

proiectului tehnic de executie. La racordarea pistei de biciclisti Cu partea carosabila a cailor 

de comunicatie existente in zona se vor utiliza la nivel. 

Pentru evacuarea corespunzatoare a apelor meteorice pe de parte carosabila a pistelor, 

profilul transversal se va amenaja cu panta unica, respectandu-se detaliile de executie din 

proiectul tehnic. Executia podetelor carosabile pentru biciclete se poate face prin 

realizarea acestora direct pe santier sau din elemente prefabricate. Pentru asigurarea 

sigurantei circulatiei s-a prev5zut semnalizare vertical5 realizata din indicatoare de 

circulatie de reglementare. Indicatoarele de reglementare, care vor fi amplasate in zonele 

de intersectie cu fluxurile pietonale, si la intersectiile cu drumurile laterale. 

La executia lucrarilor pentru infiintare de piste de biciclisti in Orasul Comanesti judetul 

Bacau se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si 

normativele in vigoare privind legislatia executiei lucr5rilor de drumuri si strazi. Materialele 

folosite pentru realizarea lucrarii trebuie s5 respecte HG 766/1997 si s5 fie materiale 

agrementate de catre legislatia romaneasc5 in vigoare. Pe timpul execut5rii lucr5rilor de 

constructie se va respecta Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si DUG nr. 55/2006 privind 

protectia muncii, Legea m. 319/2006 — Legea securitatii si s5n5tatii in munca. Lucrarile de 

protectia muncii pe perioada executiei sunt prev5zute in normele de deviz facand parte din 

tehnologia de executie. 

2. 	Necesitatea i 	Modul de conformare urbanistic5 a Orasului Comanesti face ca zona care aglomereaza 

oportunitatea 	majoritatea populatiei araturi de obiectivele de interes cotidian sä detin5 o dimensiune 

investitiei pentru 	favorabil5 pentru deplaski pietonale si velo. 

care se aplic5 	In momentul de fa ta la nivelul Orasului Comanesti se regaseste partial Infrastructur5 velo. 

Principalele probleme privind deplaskile cu bicicleta sunt dificultatile de a circula cu 

bicicleta datorita traficului auto ridicat si a traficului greu, prin urmare sunt astfel necesare 

separarile fluxurilor velo de fluxurile auto si pietonale, insemnand piste de biciclete 

dedicate. 

Construirea pistei destinate biciclistilor, imbunatateste calitatile mediului prin inlesnirea 

transportului mai putin poluant (in corelare Cu evolutia traficului, a necesifatilor functie de 
dezvoltarea unor zone din oras) i este o preocupare a beneficiarului pentru a conferi 

participantilor la trafic siguranta" i confort in exploatare. 

Proiectul Ii propune sa faciliteze posibilitatea deplasarii biciclistilor in conditii de sigurant5 

si confort spre obiectivele de interes local, descongestionand totodata circulatia 

autovehiculelor de pe carosabilul drumurilor, fluidizand astfel circulatia. 

Prezentul proiect pe langa avantajele enumerate anterior mai ofer5 conditii de sigurant5 si 

confort pentru toi participantii la trafic, diminuarea efectelor poluarii aerului asupra 

mediului si skatatii populatiei cauzate de emisiile de gaze de esapament de la 

autovehicule, incadrarea emisiilor in valorile limita admise la nivel european pentru aerul 

ambiental. 
Necesitatea construirii pistei de biciclete este imperios a fi realizat5 deoarece in prezent 

circulatia biciclistilor se desfasoar5 pe partea carosabila si pe trotuar, participantii la trafic 
nefiind in sigurant5. in plus zonele de intersectii nu sunt marcate Cu marcaj orizontal si 

vertical pentru biciclisti, neexistand semnalizare de atentionare si reglementare a 

circulatiei ciclistilor. 

Strazile i drumul national ce tranziteaz5 Orasul Comanesti sunt utilizate de toti detinAtorii 
de vehicule de pe raza orasului, cat si de utilizatorii din afara localitatii care tranziteaza, 

alimentand traficul care se desfasoar5 pe acestea. Acest trafic diversificat, animat de 

vehicule care circula cu viteze diferite si de gabarite diferite, poate da nastere la blocaje in 



3. 	Corelarea cu 

proiecte deja 

implementate la 

nivel local 

trafic si accidente care sa se soldeze cu victinne omenesti. 

Deplasarile cu bicicleta au inceput sä devina o alternativa viabila pentru deplasarile din 

interiorul localitatilor marl. Acest mijloc de deplasare conduce catre un stil de viata 

sanatos, promoveaza conceptul de mediu nepoluat Si ajuta la scaderea congestiei de pe 
retelele rutiere. In Orasul Comanesti exista deja acest "trend" al mersului cu bicicleta 

pentru deplasarile la serviciu si nu numai, bicicleta fiind o alegere potrivita datorita 

distantelor scurte dintre diferitele puncte de origine i destinatie. 

In ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii pentru un transport durabil (infrastructura 

velo) la nivelul Orasului Comanesti, va urmari cu precadere urnnatoarele principii: 

pista de biclete va fi separata de celelalte fluxuri de circulatie auto si pietonal; 

- prin realizarea pistei de biciclete se va urmari conectarea, in timp, a tuturor 

institutiilor de invatamant (pentru stimularea tinerilor catre utilizarea acestui mod durabil 

de transport) si a institutiilor de interes public; 

- traseul propus pentru construirea pistelor de biclete va urmari cele mai scurte si 

directe trasee catre punctele de interes; 

Conform Planului de Mobilitate Urbana Durabila — P.M.U.D., exista tendinta tineretului 

connanestean de a folosi bicicleta si alte vehicule electrice usoare la nivel local ca mijloc de 

deplasare. Dezvoltarea i eficientizarea infrastructurii dedicate pentru deplasarea Cu 

bicicleta i alte vehicule electrice usoare, trebuie sa devina una dintre principalele directii 

strategice la nivel orasenesc pentru a putea asigura dezvoltarea durabila a localitatii 

Connanesti din judetul Back'. 
Este recomand prin PMUD Comanesti identificarea de masuri investitionale mixte, care pe 

de-o parte, sa contribuie la imbunatatirea conditiilor tehnice ale infrastructurii (ca element 

al indeplinirii obiectivului strategic de crestere a calitatii vieiisi a mediului urban), dar pe 

de alta parte, sá conduca la reducerea utilizarli autoturisnnelor personale (ca element al 

indeplinirii obiectivului strategic de imbunatatire a parametrilor de mediu si de crestere a 

accesibilizatii). Astfel, sunt necesare proiecte integrate, mixte, care, pe langa componenta 

de imbunatatirea a calitatii infrastructurii rutiere, sa prevada actiuni de imbunatatire a 

starii tehnice a trotuarelor (pentru sustinerea deplasarilor pietonale), introducerea pistelor 

de biciclete si a facilitatilor conexe, dar si componente investitionale pentru sustinerea 

implementarii unui sistenn inteligent de management al traficului, alte sisteme conexe, cum 

ar fi sistemul de asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — alte infrastructuri TIC 

— sistenne inteligente de management urban/local. 

Din punct de vedere al oportunitatii de finantare se identifica posibilitatea obtinerii unei 

finantari nerambursabile in cadrul PNRR — Componenta C10 — Fondul Local -11.4. 

Mobilitatea urbana verde - asigurarea de piste pentru biciclete si alte vehicule electrice 

usoare la nivel local/metropolitan.  

Titlu proiect: Reabilitare de strazi urbane —Trotuare i Iluminat Public in Ora;u1 
Comanegi, juderul Baceiu; "Cod SMIS: 7188 
Entitate finantatoare: ADR Nord-Est in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007- 

2013. Axa prioritara 1 — „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — poll urbani de 

crestere", Domeniul de interventie 1.1 — „Planuri integrate de dezvoltare urbana". Sub-

domeniul: Centre urbane. 
Obiective: Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea accesibilitatii centrului 
urban Com5ne5ti 5i a leg5turilor acestuia Cu zonele rurale inconjuratoare. 

Proiectul se adreseaza Axei prioritare 1 — „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — poll 

urbani de crestere", Domeniul de interventie 1.1 — „Planuri integrate de dezvoltare 

urbana", Sub-domeniul: Centre urbane intrucat permite orasului Comanesti sa detina un 

rol economic si social semnificativ nnai important in dezvoltarea locala i regionala si reduce 

decalajele de dezvoltare a infrastructurii existente la nivel judetean. 

Obiectivul specific avut in vedere de proiect este reabilitarea i modernizarea retelei de 

strazi a orasul Comanesti, inclusiv trotuare si iluminat public. Acest obiectiv este obtinut 

prin realizarea de lucrari de reabilitare i modernizare a retelei urbane de strazi, respectiv 

modernizarea drumurilor prin asfaltare confrom solutiilor tehnice propuse prin 

documentatia tehnica anexata prezentei cereri de finantare. 

Rezultate:  Rezultate directe:  
Infrastructura rutiera reabilitata a orasului Comanesti: 

• 126.318,112 mp suprafata totala a retelei de strazi reabilitata; 

• 22.968,25 m lungime totala a retelei de strazi reabilitata; 

850 locuri de parcare; 
4.630,00 ml borduri de trecere speciale pentru a permite accesul la trecerile 

de pietorni a persoanelor cu dizabilitati din orasul Comanesti; 

29.844,00 mp suprafata totala a trotuarelor reabilitate; 



• 2.065,00 ml piste ciclisti; 

• 35.900,00 m lungime total retea de iluminat public. 

Rezultate indirecte:  

• Reducerea Cu peste 15% a timpului de calatorie In oras 
• Cresterea cu peste 10% a numarului de persoane care utilizeaza mijloacele de 

transport in comun sau bicicleta pentru deplasari in oras 

• Nivel adecvat de siguranta a circulatiei pentru transportul public urban, 

conform standardelor europene aflate in vigoare 

• Reducerea costurilor de transport ale agentilor economici ce desfasoara 

activit5ti in orasul Com5nesti si/sau zonele adiacente acestuia 

• cresterea numarului de turisti ai obiectivelor si unitatilor turistice ale orasului 

Comanesti 
cresterea indicelui valorii pietei innobiliare in oras. 

Titlu proiect: CENTRUL DE AGREMENT TROTU5, Cod SMIS: 48251 
Entitate finantatoare: Ministerul Dezvoltarii Regionale i Turismului in calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 

prioritara 5 — Dezvoltarea durabila si promovarea turismului 

Domeniul de interventie 5.2 — Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turisnn 

pentru valorificarea resurselor naturale i cresterii calitatii serviciilor turistice 

Obiectivul general 

Obiectivul general al proiectului consfa in dezvoltarea structurilor de agrement turistic prin 

construire unui centru de agrement ce va cuprinde amenajarea unui strand si a unei Ali de 

activifati de agrement „indoor" cu impact asupra cresterii numarului de turisti; 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• construirea unui strand modern cu dou5 bazine arificiale, din care unul cu o 

supfrafata de 500 nnp i o adancime maxima de 3 m si un bazin pentru copii de 25 

mp; 

montarea a dou5 minipiscine spa; 

amenajarea unei zone pentru plaj5 i agrement conex5 strandului care va oferi 

conditii optime de petrecere a timpului liber in cadrul centrului de agrement; 

construirea unei s'ali de activitati de agrement „indoor" cu o suprafat5 construita 

de 3.000 mp a care' functionalitate cuprinde: 

- un teren multisport acoperit cu o suprafata construita de 970 mp 

dimensiuni de 22x44m; 

- tribune cu o capacitate de 175 de locuri; 

- spatii de depozitare prev5zute in anexele longitudinale, in spatele tribunelor; 

- spatiu de acces in sala, annenajat in extremitatea estica a s5Iii, dotat cu aparat 

de acces, vestiare, dusuri 5i grupuri sanitare, spatii tehnice; 

- spatiu de acces in strand, amenajat in extremitatea vestica a Ali' dotat cu 

aparat de acces, vestiare, dusuri si grupuri sanitare, punct de prim ajutor si 

spatii tehnice; 

- amenajarea la etaj a unei zone administrative si a unui spatiu pentru activitati 

sportive recreationale (tenis de masa i biliard); 

amenajarea incintei centrului de agrement cu alei pietonale 5i spatii peisagere; 

construirea unei parcari in proximitatea accesului in sala de activitati de agrement, 

dimensionata conform legislatiei in vigoare. 

Rezultate: 

• crearea unui centru de agrement modern ce ofera o gama larga de activitAti de 

agrement de la inot, plaja la activit5ti sportive si recreationale (tenis de masa, 

biliard, fotbal, baschet, volei, handbal etc.) in vederea cresterii gradului de 

satisfactie a turistilor (prin implementarea proiectului se preconizeaza o crestere a 

numarului de sosiri cu peste 15% 'Dana in anul 5 de la finalizarea investitiei); 

• cresterea atractivitatii orasului Comanesti ca urmare a crearii intr-un spatiu 

organizat a unor conditii favorabile practicarii multiplelor activitati turistice de 

agrement (inot, plaj5, tenis de masa, biliard, fotbal, handbal, volei, judo, etc.) ce 

va genera oportunit5ti de crestere economia si de creare a noi locuri de munc5; 

• valorificarea resurselor naturale si a potentialului turistic al orasului Comanesti 

prin interconectarea turismului de agrement cu turismul montan si alte forme de 
turism practicabile in zona va determina pozitionarea acestuia ca o destinatie 

turistica atractiva pe plata de profil; 

• amenaiarea de locuri de Darcare Dentru infrastructura de agrement turistic ce va Ii 



creata in vederea facilitarii accesului turistilor la practicarea activitailor de 

agrennent; 

• acordarea de sanse egale pentru turistii Cu nevoi speciale prin crearea de rampe 

de acces, amenajarea de locuri de parcare destinate acestora, marcate 
corespunzator in apropierea obiectivelor turistice; 

• cresterea numkului si veniturilor operatorilor economici care activeaza in 

domenii conexe turismului ca urmare a dezvoltarii infrastructurii turistice a 

orasului; 

• dezvoltarea agentilor economici din orasul Connanesti si din zonele invecinate care 

activeaza in domeniul turistic ca urmare a crested' numarului de structuri turistice 

de agrement — avand in vedere ca proiectul va impulsiona cresterea numkului de 

turisti in zona tinta; 

• cresterea veniturilor Administratiei Publice Locale prin taxele colectate de la 

vizitatorii Centrului de agrement Trotus; 
dezvoltarea capacitatii tehnice a orasului Comanesti i dobandirea de bune practici in ceea 

ce priveste gestionarea proiectelor cu fonduri europene nerambursabile necesare 

dezvoltarii turismului ca premisa pentru dezvoltarea economica a regiunii Nord-Est 

4. Corelarea Cu 

proiecte in curs de 

implementare de la 

nivel local 

De asemenea se asigura acces la urmatoarele obiective: 

- Centru de agrement 

- Centrul de informare turistica 

- Scoala Costache Ciocan 

- Primaria  

Tit*, proiect: "Implementarea meisurilor integrate de dezvoltare urband durabilei ;i 
cregerea calittitii vie flu in ora;u1Comonegi" COD SMIS 126580 
Entitate finantatoare: 01 ADRNE prin P0R/381/13/1/ imbunatatirea calitatii vietii a 

populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania 

Obiective: 

1. Construire Sala' Sport aferenta 5colii Gimnaziale Costache S. Ciocan de pe str. Petru 

Rare, nr.45 (fosta nr.26); 

2. Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea 5colii Gimnaziale Costache S. Ciocan 

de pe strada Minerului 

3. Reabilitare, modernizare, extindere si dotarea 5colii Gimnaziale Costache S. Ciocan de pe 

str. Cuza Voda, nr 5B 

4. Modernizare infrastructura stradala prin asfaltarea strazilor: Piaui Valea Poienii, 

Gheorghe Asachi, Oituz, Corobanu, Lapos, Mioritei. 

Titiu proiect: "Asia/tare ;i amenajare parcari pe strozile 5upanului, Codrului, Muntelui ;i 
Fundeitura 5oimului" 
Entitate finantatoare: Ministerul Dezvoltkii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 

Europene prin PNDL 

Titlu project: "Modernizarea ci eficientizarea sistemului de iluminat stradal in °raw' 
Cornanefti" 

Entitate finantatoare: Administratia Fondului pentru Mediu, privind sprijinirea eficientei 

energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public 

Proiectele in implementare se afla in stransa corelare Cu prezentul si vizeaza cresterea 

nivelului de trai din Orasul Comanesti. 

5. 	Corelarea cu 

celelalte proiecte 

pentru care se 
aplica la finantare 

In perioada urmatoare se intentioneaza extinderea pistei de biciclete prin realizarea de 

tronsoane care urmeaza sã fie conectate la traseul propus, astfel incat sa se poata fi 

asigurat transportul nemotorizat la nivelul intregii localitati.  

In cadrul prezentului apel - Componenta C 10 — Fond Local, Orasul Comanesti, 

intentioneaza a obtine finantare pentru: 

- 	Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete in Orasul Comanesti, judetul Bacau 

(componenta 10, 1.1.4 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — piste 

pentru biciclete la nivel local/metropolitan) 
- 	Achizitia unui sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in Orasul 

Comanesti, judetul Bacau. (componenta 10, 1.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde — ITS/alte  infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management  



urban/local) 

- 	Achizitia unor sisteme inteligente de management urban in Orasul Comanesti, 

judetul Bacau (componenta 10, 1.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local) 

- 	achizitionarea a 6 statii de incarcare pentru vehicule electrice (componenta 10, 

1.1.3: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — puncte de reincarcare 

vehicule electrice) 

Investitiile propuse a se realiza de catre Orasul Comanesti pe componenta 10 conduc la 

reducerea disparitatilor teritoriale la nivel regional prin imbunatatirea serviciilor pentru 

locuitorii Orasului Comanesti. Totodata aceste investitii contribuie la scaderea emisiilor de 

CO2 si la imbunatatirea conditiilor climatice. 

	

6. 	Efectul pozitiv 	Efectul pozitiv al prezentului proiect este asigurarea conectivit5tii catre Orasul Comanesti 

previzionat prin 	prin intermediul deplasarilor cu bicicleta in vederea cresterii atractivitatii deplasarilor 

realizarea 	 nemotorizate, imbunatatirea condiTiilor climatice i scaderea emisiilor de CO2. De 

obiectivului de 	asemenea prin realizarea pistei de biciclete majoritatea locuitorilor ce se vor deplasa pe 

investitii 	 distante scurte vor fi incurajati sá schimbe mijlocul de transport auto intr-unul nemotorizat 

(biciclete, trotinete, etc.). 
De asemenea se va asigura posibilitatea locuitorilor de a achizitiona autovehicule electrice 

/ hibride prin realizarea infrastructurii dedicate incarcarii acestor tipuri de autovehicule. 

	

7. 	Modul de 	 Infrastructura aferenta pistei de biciclete va fi realizata conform prevederilor Ghidului 

indeplinire a 	privind infrastructura pentru biciclete care prevede cerinIele generale de calitate a 

condiVilor aferente 	infrastructurii pentru biciclete si trotinete electrice — trasee, parcaje si a STAS-ului 10144/2- 

investitiilor 	 91", trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti" in vederea asigurarii viabilitatii acesteia si 

masuri privind siguranta rutiera. 

Investitia propusa va fi introdusa in cadrul SDL in curs de elaborare. 

Se va avea in vedere mentionarea in cerinTele documentatiilor de achizitie/de proiectare 

din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, a nnasurilor privind respectarea 

obligatiilor prevazute in PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm" 

(DNSH). 
Din punct de vedere al modului de indeplinire a conditiilor de eligibilitate pentru statiile de 

reincarcare vehicule electrice, au fost identificate loca/iile din domeniul publice unde 

urmeaza sá fie implementate aceste statii, se va asigura capacitatea minima de 

functionare, iar in elaborarea documentatiei tehnico-economice se va avea in vedere 

respectarea prevederilor proiectului tip. Punctele de incarcare rapid a a vehiculelor 

electrice vor avea o capacitate minima de 50Kw. 

	

8. 	Descrierea 	 Procesul de implementare al proiectului este urmatorul. 

procesului de 	1. 	Depunerea cererii de finantare: 

implementare 	2. 	Evaluarea si aprobarea cererii de finantare: 

3. Semnarea contractului de finantare 

4. Servicii de realizare a docunnentOei tehnico-economice a proiectului (inclusiv 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici) 

5. Servicii de informare si publicitate a proiectului 

6. Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la faza PTh, asistenta 

tehnica din partea proiectantului 
7. Executia lucr5rilor 

8. Servicii de supervizare 

9. Finalizarea implementarii proiectului 

	

9. 	Alte informatii 

IN ITIATORI: 

Avizat pentru legalitate 

PRIMAR, 	 Secretarul general al orasului, 

ec. Viorel Miron 	 cons. juridic Daniela Chirila 

Biroul Programe 

Lupu Cristina 


