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privind aprobarea proiectului 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ci echiparea infrastructurii educalionale la 
Scoala „Ciprian Porumbescu" Comiinesti>> i a cheltuielilor legate de proiect 

Axa prioritara 10 
Prioritatea de Investitii 10.1 
Operatiunea B 
Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni 

Consiliul Local al orapilui Comanqti, judetul Bacãu, ce se va intruni in edinta 
extraordinara din 08.11.2021 

Avand in vedere: 
- Raport de specialitate nr.47280/A/04.11.2021 intocmit de catre Biroului Programe din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti in care se precizeaza 
necesitatea aprobarii de catre Consiliul Local Comanesti a proiectului << Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educationale la Scoala „Ciprian 
Porumbescu" Comanesti >>, project depus in cadrul Programul Operational Regional 2014- 
2020, Axa prioritara 10- imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 b 
- Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de 
competente i invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infi -astructurilor de educatie si a 
cheltuielilor legate de proiect, 

- Referat de aprobare nr.47280/B/04.11.2021 al Primarului Orasului Comanesti, 
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Comanesti. 

In temeiul art. 129, alin.2, lit. b, art. 139, alin.1, art.. 196, aim. 1, lit.a i art. 197 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta urmatoarea: 
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Art.l.  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba proiectul << Reabilitarea, modemizarea, 
dezvoltarea i echiparea infrastructurii educationale la Scoala „Ciprian Porumbescu" Comanesti 
>> i cheltuielile legate de proiect. 

Art.2. 	Consiliul Local 	al orasului Comane*ti aproba valoarea totala a proiectutui 
Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educationale la coala 

„Ciprian Porumbescu" Comanesti >>, in cuantum de 10.705.100,25 lei (inclusiv TVA), din care 
valoarea totala eligibila este de 10.649.141,66 lei si valoarea totala neeligibila de 55.958,59 lei. 

Art.3.  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba contributia proprie in project a sumei 
55.958,59 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si 
contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 212.982,83 lei, 
reprezentand cofinantarea proiectului << Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea 
infrastructurii educationale la Scoala „Ciprian Porumbescu" Comanesti >>. 



Art.4. 	Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii 
proiectului 	Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educationale 
la Scoala „Ciprian Porumbescu" Comanesti >>, pentru implementarea proiectului in conditii 
optime, se vor asigura din bugetul local. 

Art.5.  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile 
rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6.  Se imputerniceste domnul MIRON VIOREL, Primarul Orasului Comanesti, sã semneze 
toate actele necesare si contractul de finantare in numele << ORASUL COMANESTI >>. 

Art.7.  ()data cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari, inceteaza prevederile H.C.L. nr.102 din 
16.08.2021. 

Art.8.  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 Baca'. 
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