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privind modificarea HCL nr. 154/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici si asigurarea finantarii de la bugetul local pentru proiect PNDL 

Consiliul Local al orapilui Comane0i, jud. Back', intrunit in §edinta 
ordinara din 17.09.2021. 

Avand in vedere: 
- Raportul nr. 42116 din 09.09.2021 formulat de Serviciul Urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului ora§ului Comane§ti, care propune modificarea 
art. 1 din HCL nr. 154/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiect PNDL; 

- Referatul de aprobare nr. 42116/B din 09.09.2021 a Primarului ora§ului 
Comane§ti; 

- Devizul general nr. 42040/09.09.2021; 
- HCL nr. 65 din 25.04.2019 privind modificarea HCL nr. 154/2017 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea finantarii de la bugetul local 
pentru proiect PNDL; 

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 
In conformitate Cu: 
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, art.44, Cu completarile §i 

modificarile ulterioare; 
- Planul Urbanistic General al orawlui Cornane§ti §i Regulamentul General de 

Urbanism, aferent; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice; 

- Prevederile cap. II, art.13, alin.(1) §i alin.(3), din Legea nr.50/1991, privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata §i modificata. 

In temeiul art. 129, alin. 2, lit. e, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit, a, art. 
297, alin. 1, lit. d, i art. 197 din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
adopta urmatoarea: 

Art.!  Consiliul Local al Ora§ului Comane§ti aproba modificarea art. 1 din 
HCL nr. 154/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentni proiect 
PNDL: "Asfaltare i amenajare parcari pe str. Supanului, str. Muntelui, str. 
Codrului i str. Fundatura $oimului", dupd cum urmeaza: 

Indicatori economici: 
TOTAL 	4.410.320,40 lei (fara TVA) / 5.239914,63 lei (inclusiv TVA), 

din care: 
C+M 	4.003.173,00 lei (fara TVA) / 4.763.775,87 lei (inclusiv TVA). 



Indicatori tehnici: 
- lungimea drumurilor 2,190 km; 
- latime parte carosabila: 2,75/4,00 m. 
Art.2 Consiliul Local al Orasului Comanesti aproba modificarea art. 2 din HCL 

nr. 154/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiect PNDL: 
"Asfaltare i amenajare parcari pe str. Supanului, str. Muntelui, str. Codrrilui 
str. Fundatura Soimului", dupa cum urmeaza: 

Consiliul Local al Orasului Comanesti aproba asigurarea de la bugetul local a 
finantarii pentru urrnatoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanteaza de la 
bugetul de stat prin PNDL: cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, 
studiile de fezabilitate /documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii, studiile 
de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice, asistenta tehnica, consultanta, 
taxe pentru obtinerea de avize /acorduri /autorizatii, organizarea procedurilor de 
achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe organizarii de *antler, comisioane, 
taxe, cote, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la 
beneficiar si alte cheltuieli generate de buna executie si finalizarea proiectului. 

Total general: 	 5239914,63 lei 
Din care: 

- buget de stat 5041750,83 lei 
- buget local 	198163,80 lei. 

Art.3  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
Primarului Orasului Comanesti, precum si tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Orasul Comanesti, pentru ducere la 
indeplinire i poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la 
Tribunalul Bacau. 

Presedinte de sedintA, 
Consilier local 
Florin Cozrr/la,_ 
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Contrasemneaza, 
Secretar general at orasului, 

jurist Daniela Chirila 


