
privind actualizarea bugetului proiectului ,,Centrul de agrement Trotus" Comanesti, judetul 
BacAu 

Consiliul Local al orasulul  Comãnesti, jud. Bacãu, Intrunit In edintä ordinarä in data de 
25.11.2015 

Având In vedere: 
- Raportul nr. 50723/09.11.2015 Intocmit de Compartimentul UIP din cadrul aparatului de 
specialitate a! Primarului orau1ui Comaneti In care se propune actualizarea bugetului 
proiectului ,,Centrul de agrement Trotu" orau1 Comanesti, judetul BacAu 
- Expunerea de motive ni. 50733/09.11.2015 a Primarului orau1ui Comanefli; 
- Contestalia nr. 49593/28.10.2015 depusa la AM POR Bucuresti prin care orasul Comanesti 
solicita revocarea deciziei autoritatii finantatoare de a declara neeligibile cheltuielile aferente 
lucrarilOr de Imprejmufre din cadrul Centrului de Agrement Trotu Comanefli; 
- Art 12, punctul 2, liters 1 din Ordinul nr. 1549/2008 privind aprobarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interveiflie "Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructuril de turism pentru valorificarea resurselor naturale §i creterea calità4ii serviciilor 
turistice" in cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabila fl promovarea turismu!ui" din cadrul 
Programului operational regional 2007-2013 
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu!ui Local a! orau1ui ComAnefli. 

In temeiul art. 36, aIIm. (2), lit. b i al art 45 din Lpgea administratiel publice locale 
nr.215/2001, republicatA, cu completArile si modificArile ulterioare, adoptä urmâtoarea: 

Art.1. Consiliul Local al orau1ui ComAneti aprobà diminuarea cheltuielilor neeligibile cu suma 
de 198.704,35 lei cu WA si actualizarea bugetului proiectului ,,Centrul de agrement Trotus" 
oraul Comanesti, judetul BacAu conform anexei, parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art.2. Se aprobà noua valoare totalà a Proiectului "Centrul de agrement Trotu" in sumà de 
2 1.977.564,48 lei, defalcata astfe!: 

- Che!tuie1ieligibi1e - 15.230.568,00 lei; 
- Cheltuieli neeligibile - 2.554.861,23 lei; 
- TVA eligibilà - 3.655.336,32 lei; 
- TVA neeligibila - 536.798,93 lei. 

Ait3. Se aprobà noua contributie proprie a proiectului "Centrul de agrement Trotu" In 
valoare de 12.534.612,32 lei, din care: 

- Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile - 9.442.952,16 lei; 
- Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile - 3.091.660,16 lei. 

Art. 4. Prezenta hotarâre se va comunica Institutiei Prefectului judelui Bacàu, Primarului 
oraului ComAneti, precum fl tuturor Directiilor, Servicii!or, Compartimentelor interesate din 
cadrul Oraului Comanefli - U.A.T, pentru ducere la Indep!inire. 

Preedinte de edintA 	 ContrasemneazA,  
Consilier local 	 Secretar,  
Da 	S 	 jurist Daniels ChirilA 

Nr! 4! 
Din 25.11.2015 



ANEXA NR. 1 LA HOTARARE 

VALOAREA PROIECTULUI LEI 

1 VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI 21.977.564,48 
2.  Valoarea totalA eligibilá a proiectului, din care: 18.885.904932 

2.1 Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (46,11%) 8.708.290,48 
2.2 Valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul national (3,89%) 734.661,68 
2.3 Co-finantarea eligibila a Beneficiarului (50%) 9.442.952 '16 

3.  Valoarea ne-eligibilA, inclusiv TVA aferentä acesteia 3.091.660,16 

Preedinte de edintá, 	 Contrasemneazá, 
Consilier local 
	

Secretar, 
jurist Daniela Chiritä 
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