
 

 

 

Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 
 

Anunț începere implementare proiect 
            
Beneficiar: Comuna Muntenii de Jos                    Data: 10.03.2023 

Comuna Muntenii de Jos, Județul Vaslui anunță începerea activităților pentru implementarea 

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

finanțat din bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 4: 

Coeziune socială și teritorială, Componenta C10: Fondul local, Investiția I.1.4: Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la 

nivel local și metropolitan și Investiția I.1.3: Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice. 

Obiectiv general: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din 

România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde 

a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, 

intra-regional și intra-județean. 

Obiectiv specific al proiectului: Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – piste de 

biciclete și promovarea transportului cu vehicule nepoluante în Comuna Muntenii de Jos, 

Județul Vaslui. 

 
Activități principale ale proiectului sunt: 
Lucrări de construcție pentru amenajarea terenului și realizarea infrastructurii pentru pista de 
biciclete, pentru montarea echipamentelor de protecție, semnalizare, mobilier urban aferent , 
rasteluri de biciclete, iluminat public, contoare utilizatori, proiectare li asistență tehnică. 
Achiziția și punerea în funcțiune a stațiilor de reîncărcare vehicule electrice, lucrări de 
amenajare a terenurilor (inclusiv a parcărilor aferente), montajul și branșarea echipamentelor. 
 
 Cod proiect: PNRR C10-I1.4-385; 
 Valoarea totală a proiectului: 1.991.740,08 lei; 

 Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 1.991.740,08 lei; 

 Valoarea eligibilă din PNRR: 1.673.731,16 lei; 

 Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 318.008,92 lei; 

 Valoarea ajutorului de stat cu TVA, din valoarea totală a proiectului: 292.900,65 lei 

 Perioada de implementare a proiectului: 08 martie 2023 – 07 august 2024. 
 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

finanțat din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență al 
României și din fonduri naționale” 

 

PRIMAR, 
Lazăr Paul-Iulian 

 

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României 


