
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

U.A.T. MUNTENII DE JOS 

Primar, LAZĂR Paul-Iulian 

Nr. 5315/17.05.2022 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea depunerii proiectului „Amenajare pista de biciclete în Comuna Muntenii 

de Jos, județul Vaslui” 

 

LAZĂR Paul-Iulian,  primar al comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui; 
 
Având în vedere : 
 

➢ referatul de aprobare nr. 5316/17.05.2022 al primarului Comunei Muntenii de Jos; 
➢ rapoartele comisilor  de specialitate ale  consiliului local și  raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se avizează favorabil 

proiectul de hotărâre ; 

➢ prevederile art.l alin.(2), art.3, art.4 , art.5 alin.(2) şi anexa nr. 1 din Hotararea de Guvern 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările si completările ulterioare; 

➢ prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ art.17 din Regulamentul (UE) 852/2020 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze 

investitiile  durabile cu modificările si completarile ulterioare; 

➢ oferta de servicii nr.121/12.05.2022 înregistrată cu nr.5244/13.04.2022 a SC MAGNUM 

COMPANY SRL privind oportunitatea  de a obține finanțare nerambursabilă prin 

PROGRAMUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA(PNRR), Componeneta 

C10,-Fondul Local 

 

      În temeiul prevederilor art.136 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PROPUN:      

 

Art.1. Aprobarea participării în cadrul proiectului „Amenajare pista de biciclete în Comuna 

Muntenii de Jos, județul Vaslui”, precum si depunerea acestuia, în vederea obtinerii finantarii in 

cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), componenta C10, Fondul Local, 

domeniul de investitii I.1.4 ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de 

biciclete la nivel local” 

 

Art.2. (1) Aprobarea Notei de fundamentare a investitiei elaborate pentru proiectul ” Amenajare 

pista de biciclete în Comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui”, conform anexei nr.1; 



 (2) Aprobarea cheltuielilor eligibile legate de proiect, conform devizului general, în valoare 

de 1.897.820,07 lei, conform anexei nr. 2; 

Art.3.  Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Amenajare pista de biciclete în Comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui”  în condiții 

optime, astfel cum vor rezulta din documentațiile tehnico - economice pentru implementarea 

proiectului sau din contractul de lucrari, se vor asigura din bugetul local.  

 

Art.4. U.A.T Muntenii de jos,se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării 

optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele 

structurale. 

 

 

Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Muntenii 

de Jos . 

Art.6. – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija 

secretarului general al comunei. 

  

Muntenii de Jos  - 17.05.2022 

       Initiator Proiect,                                                                                             Avizează:                        

          Primar                                                                                                    Secretar general  

     LAZĂR Paul-Iulian                                                                           Cumpănă Popa Ramona 
 

 

 


