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0 APARE 
privind accesarea Programului Operational Regional 2007-2013 

Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila i promovarea turismului, aprobarea 
Proiectului „Central de agrement Tratut si a cheltuielilor legate de proiect 

Consiliul Local at orasului Com-mesh, jud. Back', intrunit in sedinta ordinara in 
data de 27.06.2013 

Avand in vedere: 
- Raportul nr.38756/20.06.2013 intocmit de Compartimentul Unitatea de 

Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului 
Comanesti, in care propune necesitatea si oportunitatea accesdrii POR 2007-2013, Axa 
prioritard 5 — Dezvoltarea durabila i promovarea turismului, Domeniul major de interventie 
5.2 — Crearea, dezvoltarea, modemizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea 
resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice, find ultima cerere deschisa de 
proiecte in cadrul acestei operatiuni si aprobarea Proiectului „Centrul de agrement Trotus" 
si a cheltuielilor legate de proiect; 

- Expunerea de motive nr.38853/21.06.2013 a Primarului orasului Comanesti; 
A  - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local Comanesti. 
In temeiul art 36, alin. (2), lit. b si lit. d si at art 45 din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, 
adoptA urmatoarea: 

(1%  TARARF 
Art.1 Consiliul Local Comanesti aproba accesarea Programului Operational 

Regional 2007-2013, Axa prioritar'd 5 — Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, 
Domeniul major de interventie 5.2 — Crearea, dezvoltarea, modemizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale i cresterea calitatii serviciilor turistice. 

Art.2 Se aproba Proiectul „Centrul de agrement Trotus" din cadrul Programul 
Operational Regional 2007-2013, Axa prioritard 5 — Dezvoltarea durabila i promovarea 
turismului, Domeniul major de interventie 5.2 — Crearea, dezvoltarea, modemizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale i cresterea calitatii 
serviciilor turistice. 

Art.3 Se aproba valoarea totald a Proiectului „Centrul de agrement Trotus", in 
surna de 20.411.564 lei, defalcata astfel: 

• cheltuieli eligibile 	= 15.230.568 lei 
• cheltuieli neeligibile 	= 1.291.958 lei 
• TVA eligibila 	 = 3.655.336 lei 
• TVA neeligibila 	= 233.702 lei 

Art.4 Se aproba contributia proprie in Proiectul „Centrul de agrement Trotus", in 
valoare de 10.968.612 lei, din care: 

• contributia solicitantului la cheltuieli eligibile 	= 9.442.952 lei 
• contributia solicitantului la .cheltuieli neeligibile 	= 1.525.660 lei 

Art.5 Asistenta financiard nerambursabila solicitata de catre Orasul Comanesti in 
cadrul Proiectului „Centrul de agrement Trotus", este in valoare de 9.442.952 lei. 



Art.6 Se aprobli suportarea cheltuielilor conexe care vor interveni in derularea 
Proiectului „Centrul de agrement Trotus" depus pentru finantarc din instrumentele 
structuralc in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritard 5 — 
Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de intetwentie 5.2 — 
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 
naturale i cresterea calif* serviciilor turistice, cheltuieli lard de care proiectul nu poate fi 
implemcntat si care nu pot fi finantate din instrumente structurale. 

Art.7 	Prezenta hotardre se va comunica Institutiei Prefectului judctului 	Bacau, 
Primarului orasului Comanesti, precu insi tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor 
interesate din cadrul Orasul Comanesti — U.A.T., pentru ducere la indeplinirc. 

Presedinte de sedinta, 	 Contrasemneath, 
Consilier local 
	

Secretar, 
ing. Adrian Ciobanu 
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