
 

 

                                ROMÂNIA 

    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

                    PIETROASELE 

                             JUDEȚUL BUZĂU  

                           Tel/Fax: 0238 512 000 

            e-mail: primariapietroasele@yahoo.com 

                   

 

Nr. 36/20.05.2022 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului 

„Construire pista de biciclete in Comuna Pietroasele, judetul Buzau” 

 

finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR) de  

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei 

 

Primarul Comunei  Pietroasele; 

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.2060/20.05.2022; 

-raportul comun al viceprimarului comunei si compartimentului buget finante contabilitate, 

inregistrat la nr.2061/20.05.2022; 

- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- Ordinul referitor la ghidul de finanțare al” „CONDIȚII de ACCESARE a FONDURILOR 

europene aferente PNRR in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – COMPONENTA 

C10 – FONDUL LOCAL”– Ministerul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei; 

- Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” ale 

O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. 

(1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 

Hotărăște: 

 

Art.1.  Se aproba participarea Comunei Pietroasele in cadrul Programului PNRR/2022/C10 – 

COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL finantat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 

si Administratiei – denumit in continuare PROGRAM. 

  

Art.2.  Comuna Pietroasele  va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  si a contractului de 

finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In acest sens, se 

aproba participarea in cadrul proiectului la Program, respectiv: 

- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea valorii maxime eligibile a 

proiectului; 

- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 

- Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului ce vor aparea pe parcursul derularii proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din 

documentațiile tehnico-economice/ elaborate în etapa de implementare; 

 



 Valoarea maxima eligibila este de 436.218,16 lei, la care se adauga TVA in suma de 

82.881,45 lei  

 Valoarea neeligibila este de 71.567,40 lei fara TVA la care se adauga TVA in suma de 

12.825,00 lei 

Art. 3. Se aproba Nota de fundamentare a investitiei, anexa nr.1. la prezenta hotarare; 

Art.4. Se aproba Descrierea sumara a investitiei, anexa nr 2 la prezenta hotarare; 

Art.5.Persoana desemnata sa reprezinte Comuna Pietroasele in relatia cu Ministerul 

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei este reprezentantul legal, in dubla calitate a 

acestuia de primar si ordonator principal de credite; 

Art.6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Pietroasele, in persoana domnului Enache Cornel.  

 

Art.7. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ. 

 

 

 
Initiator 

 Primar, 

Cornel Enache          

                            

Avizat, 

Secretar general, 

 Matache Aurelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXĂ nr. 1 la  Pr.de hot.nr.36/20.05.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului 

„Construire pista de biciclete in Comuna Pietroasele, judetul Buzau” 

 

finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR) de  

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

Planului Național de 

Redresare și 

Reziliență, 

Componenta 10 – 

Fondul Local 

Titlu apel proiect biciclete 

Construire pista de biciclete in Comuna Pietroasele, judetul 

Buzau 

1. 

Descrierea pe scurt a 

situației actuale (date 

statistice, elemente 

specifice, etc.) 

Din punct de vedere administrativ Comuna Pietroasele se afla 

în județul Buzău si este formată din satele Câlțești, Clondiru de 

Sus, Dara, Pietroasa Mică, Pietroasele (reședința) și Șarânga. Se 

întinde pe versantul sudic al dealului Istrița și puțin în câmpia 

piemontană de la poalele acestuia. 

Din punct de vedere demografic, populația comunei Pietroasele 

se ridică la 3.301 locuitori. 

Situația actuală prezintă faptul că, în cadrul Comunei 

Pietroasele nu există piste pentru biciclete, această lipsă 

conducând adesea la accidente rutiere  

în care sunt implicați bicicliști.  

O data cu realizarea acestei investitii angajatii unitatii 

administrativ teritoriale cat si locuitorii sau tinerii din comuna 

vor beneficia de o alternativa rapida, economica si sanatoasa 

folisind ca mijloc de transport bicicletele.  

Punctele de interes local unite de pista vor fi Unitatea 

Administrativ teritoriala Pietroasele si Caminul Cultural al 

Comunei. 

Prin realizarea acestui obiectiv de investiții se va facilita accesul 

între cele două puncte de interes local oferindu-le angajaților 

unitatii administrativ teritoriale o alternativa rapida, economica 

si sanatoasa de a ajunge la locul de munca. Totodata aceasta 

pista confera tinerilor  si nu numai din comuna, o modalitate 

sanatoasa de petrecere a timpului liber. 

Analizând în paralel situația Uniunii Europene, mai multe state 

favorizează bicicleta și alte mijloace alternative de transport 

pentru a mai reduce traficul și poluarea. Autoritățile române au 

acordat prea puțină atenție pistelor, chiar și acelora folosite mai 

degrabă în scop recreativ. Ciclismul poate oferi o alternativă 

fezabilă la transportul motorizat, în special pentru călătoriile 

rurale, pe distanțe scurte. Utilizarea bicicletelor poate fi 

deosebit de eficientă pentru a merge la școală sau la serviciu. 

Ciclismul este un mod de transport foarte eficient din punct de 

vedere spațial și ajută în același timp la îmbunătățirea sănătății, 
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și astfel mai puțini bani cheltuiți de serviciile naționale de 

sănătate. 

Această investiție, ce poate fi realizatată prin cadrul 

Programului Național de Redresare și Reziliență,componenta 

C10 – Fondul Local, prezintă o serie de externalități pozitive 

aparte  de obiectivul principal, prin îmbunătățirea condițiilor de 

viață ale generațiilor tinere, direct dependente de infrastructura 

locală, servind în același timp drept un exemplu de bune 

practici pentru celelalte localități și  încurajând dezvoltarea 

regională.  

În cadrul Comunei Pietroasele în acest moment nu există astfel 

de piste pentru biciclete. Prin absența acestora subliniem încă o 

dată faptul că necesitatea realizării acestora este indispensabilă 

pentru modernizarea UAT-ului și îmbunătățirea condițiilor de 

trai/ standardului de viață al cetățenilor.  

2. Necesitatea și 

oportunitatea 

investiției pentru 

care se aplică 

Pentru a asigura mobilitatea urbană durabilă această investiție 

vizează asigurarea infrastructurii pentru transportul verde prin 

intermediul bicicletelor la nivel local. Prin construirea unor 

piste de biciclete în comuna Pietroasele, condițiile de mobilitate 

locală s-ar îmbunătăți semnificativ, iar transportul între punctele 

de interes UAT Pietroasele și Caminul Cultural ale comunei 

Pietroasele devine sigur si rapid. Punctele de interes local 

menționate mai sus se află pe un drum intens circulat atât de 

angajații celor două societăți din zonă cât și localnici. 

Având în vedere faptul că, benzile pe care circulă atât vehicule 

cât și mijloacele de transport cu tracțiune animală sunt înguste, 

necesitatea investiției este încă o dată subliniată în cadrul 

Comunei Pietroasele. Aceasta investitie revine si ca o 

oportunitate pentru tinerii din comuna care isi pot petrece 

timpul liber desfasurand activitati sau plimbari cu bicicleta. În 

condițiile prezentate, o dată cu amenajarea de piste pentru 

biciclete participanții la trafic vor beneficia de siguranță. 

Așadar, considerăm imperativă implementarea acestui proiect 

întrucât ar sprijini capacitatea de reziliență și adaptabilitatea, 

precum și potențialul de creștere al comunei. Această investiție 

susține coeziunea teritorială și socială a comunei Pietroasele 

prin implementarea unei politici urbane sustenabile care pune 

accentul pe investițiiile verzi și care încurajează reducerea 

disparităților la nivel local și regional.  

3. Corelarea cu proiecte 

deja implementate la 

nivel local 

 

Nu este cazul.  

4. Corelarea cu proiecte 

în curs de 

implementare de la 

nivel local 

Nu este cazul. 

5 Corelarea cu 

celelalte proiecte 

pentru care se aplică 

la finanțare 

Nu este cazul. 

6. Efectul pozitiv 

previzionat prin 

realizarea 

Prin intermediul acestei investiții este susținută o transformare 

rurală, care va încuraja folosirea unor alternative mai ecologice 

la transportul în comun clasic, îndemnând totodată muncitorii 



obiectivului de 

investiții 

care merg zilnic la serviciu cât și generațiile de toate vârstele să 

își îmbunătățească condiția fizică, servind în același timp și ca 

un prilej de socializare pentru grupurile de tineri. 

7. Modul de îndeplinire 

a condițiilor aferente 

investițiilor 

Investițiile realizate în cadrul acestui proiect vor fi efectuate în 

concordanță cu prevederile din cadrul PNRR, componenta C10, 

investiția I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) 

la nivel local/metropolitan și vor respecta întocmai condițiile 

prevăzute în ghidul solicitantului. 

8. Descrierea 

procesului de 

implementare 

În vederea implementarii proiectului, se va constitui o echipa de 

implementare interdepartamentală și interinstituțională.  

Componenta  propusă  a  echipei  este  următoarea:  manager  

proiect  –  responsabil contract de finanțare,  asistent  proiect,  

expert  tehnic  (inginer/  specialist  construcții),  manager  

tehnic,  responsabil  achizitii  publice, responsabil financiar si 

juridic.       

Documentatia  tehnică  (caietul  de  sarcini,  factorii  de  calitate  

etc.)  va  fi  elaborată  de  către  managerul tehnic și expertul 

tehnic în colaborare cu responsabilul achiziții publice. 

Responsabilul achiziții publice elaborează documentația de 

achiziție (fișa de date, model contract, criteriile de calificare) și 

este responsabil de aplicarea procedurii de achiziție.    

Construirea pistelor va fi realizată conform normelor de 

standard prevăzute în cadrul contractului de prestări servicii.  

Detalii privind pistele (standarde de calitate) vor fi stabilite  de  

către  echipa  de  proiect  pe  baza  detaliilor  tehnice  și 

normelor în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,     SECRETAR GENERAL UAT, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXĂ nr. 2 la Pr.de hot.nr.36/20.05.2022 

 

Denumire obiectiv: “Construire pista de biciclete in Comuna Pietroasele, judetul Buzau” 

 

Beneficiar: COMUNA PIETROASELE, JUDEȚUL BUZAU 

 

 

 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI 

 

 

Primaria comunei Pietroasele propune proiectul Construire pista de biciclete in 

Comuna Pietroasele, judetul Buzau in cadrul Programului Național de Redresare și 

Reziliență,componenta C10 – Fondul Local, Investitia 1.4 Asigurarea infrastructurii pentru 

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

local/metropolitan. 

Pentru a asigura mobilitatea urbană durabilă această investiție vizează asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde prin intermediul bicicletelor la nivel local. Prin 

construirea unor piste de biciclete în comuna Pietroasele, condițiile de mobilitate locală s-ar 

îmbunătăți semnificativ, iar transportul între punctele de interes Primaria Comunei Pietroasele 

și Căminul Cultural al comunei Pietroasele se va realiza în siguranță. Necesitatea acestei 

investiții reiese și din faptul că, în cadrul comunei Pietroasele nu sunt piste de bicicleta, aspect 

care de-a lungul timpului a condus la accidente rutiere, în care au fost implicați bicicliști. 

Prin realizarea acestui obiectiv de investiții se va facilita accesul între cele două puncte 

de interes local oferindu-le angajaților unitatii administrativ teritoriale o alternativa rapida, 

economica si sanatoasa de a ajunge la locul de munca. Totodata aceasta pista confera tinerilor  

si nu numai din comuna, o modalitate sanatoasa de petrecere a timpului liber. 

Având în vedere faptul că, benzile pe care circulă atât vehicule cât și mijloacele de 

transport cu tracțiune animală sunt înguste, necesitatea investiției este încă o dată subliniată în 

cadrul Comunei Pietroasele. În condițiile prezentate, o dată cu amenajarea de piste pentru 

biciclete participanții la trafic, bicicliștii cât și pietonii vor beneficia de siguranță.  

Așadar, considerăm imperativă implementarea acestui proiect întrucât ar sprijini 

capacitatea de reziliență și adaptabilitatea, precum și potențialul de creștere al comunei. Această 

investiție susține coeziunea teritorială și socială a comunei Pietroasele prin implementarea unei 

politici urbane sustenabile care pune accentul pe investițiiile verzi și care încurajează reducerea 

disparităților la nivel local și regional. Totodată această investiție prezintă o serie de 

externalități pozitive aparte de obiectivul principal, prin îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

generațiilor tinere, direct dependente de infrastructura locală, servind în același timp drept un 

exemplu de bune practici pentru celelalte localități și  încurajând dezvoltarea regională.  

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,     SECRETAR GENERAL UAT, 
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