
               ROMANIA 

    JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI 

 

 

 PROIECT DE HOTARARE   

 

privind aprobarea participării în cadrul proiectului “Înființare piste de biciclete, pe strada 

Principală (DN61), în satele Gherghești și Greci din comuna Petrești, județul Dâmbovița” 

finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local, 

Investiția I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete 

la nivel local/metropolitan 

 

PRIMARIA COMUNEI  PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Petrești pentru inițierea și motivarea Proiectului 

de Hotărâre referitor la aprobarea implementării  Proiectului “Înființare piste de biciclete, 

pe strada Principală (DN61), în satele Gherghești și Greci din comuna Petrești, județul 

Dâmbovița” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – 

Fondul local, Investiția I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste 

pentru biciclete la nivel local/metropolitan;  

- Referatul de specialitate  întocmit de Compartimentul de achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului pentru Proiectul de Hotărâre, anterior menționat; 

 

- Prevederile Art.129 alin.(1) din OUG nr.57/2019 potrivit căruia: ”(1) Consiliul local are 

inițiativă și 

hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt 

date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.” 

- Prevederile Art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 potrivit căruia:”...(2) Aprecierea necesității 

și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative aparține exclusiv autorităților 

deliberative, respectiv executive......” ; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile Art.129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările si completările ulterioare; 

     În temeiul art.  196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, cu mofificarile si completarile ulterioare; 

PROPUNE: 

 

Art.1. Se aprobă participarea Comunei Petrești în cadrul proiectului “Înființare piste 

de biciclete, pe strada Principală (DN61), în satele Gherghești și Greci din comuna Petrești, 

județul Dâmbovița” în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan. 

 



Art.2. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției aferente proiectului “Înființare 

piste de biciclete, pe strada Principală (DN61), în satele Gherghești și Greci din comuna 

Petrești, județul Dâmbovița”. 
 

Art.3. Se aprobă cheltuielile legate de proiectul “Înființare piste de biciclete, pe 

strada Principală (DN61), în satele Gherghești și Greci din comuna Petrești, județul 

Dâmbovița” în cuantum de 1.713.099,60 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 

325.488,92 lei, valoarea finanțării cu TVA fiind de 2.038.588,52 lei.  

 

 Art.4. Solicitantul se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care asigură 

implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – 

economice în etapa de implementare. 

Art.5.  Se aprobă descrierea sumară a investiței aferente proiectului “Înființare piste de 

biciclete, pe strada Principală (DN61), în satele Gherghești și Greci din comuna Petrești, 

județul Dâmbovița”, conform anexei atașate. 

 

Art.6. Consiliul Local Petrești împuternicește pe domnul primar, Andrei Lucian - 

Daniel, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele Comunei Petrești. 

Art.7.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul 

Comunei Petrești, iar secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile 

consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la 

data adoptării. 

 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                                  AVIZAT DE LEGALITATE,  

                                                                                                  SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                  Zamfirescu Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA                                                     

Descrierea sumară a investiției aferente proiectului 

“Înființare piste de biciclete, pe strada Principală (DN61),  

în satele Gherghești și Greci din comuna Petrești, județul Dâmbovița” 

  

Investiția propusă la finanțare vizează realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete 

pe strada Principală (DN61), în satele Gherghești și Greci din comuna Petrești, județul 

Dâmbovița. Prin aceasta investitie, se propune realizarea unei piste de biciclete pe DN 61 intre 

Km 70 + 720 si  Km 73 + 700, pe ambele sensuri de mers. Lungimea totală a pistei finanțate prin 

intermediul proiectului va fi de 5,96 km, astfel: sensul de circulație din stânga în lungime de 2,98 

km, sensul de circulație din dreapta în lungime de 2,98 km. Culoarul pentru biciclete va avea o 

lățime a benzii de 1,5 m, inclusiv marcajul de delimitare (un sens de circulație). 

Investiția nu va fi utilizata economic/comercial, accesul fiind asigurat gratuit, pe baze 

nediscriminatorii, tuturor utilizatorilor de biciclete. 

Necesitatea realizarii pistelor de biciclete este data de nevoia asigurarii unui culoar 

destinat utilizatorilor de biciclete în vederea îmbunătățirii condițiilor de mobilitate pentru a 

preîntâmpina producerea de accidente din pricina inexistenței unei infrastructuri adecvate. 

Pistele de biciclete, vor fi semnalizate corespunzator, prin amplasarea de indicatoare si 

marcarea cu pictograme. Infrastructura va avea în vedere prevederile/recomandările Ghidului de 

proiectare a infrastructurii pentru biciclete care conține cerinţe generale de calitate a 

infrastructurii pentru biciclete şi trotinete electrice – trasee, parcaje – în vederea asigurării 

viabilității acesteia. Suprafața pistei pentru biciclete va fi realizată dintr-un material rigid, stabil, 

cu un finisaj antiderapant, pe toată lungimea traseului. Pista pentru biciclete va fi proiectată 

pentru deplasarea cu o viteză de 30 km/h.  

Proiectarea unui culoar pentru biciclete va ține cont de suprafața părții carosabile ce va fi 

atribuită circulației bicicletelor (canalizări, șanțuri pentru scurgerea apei etc). Traiectoria 

bicicletelor trebuie să fie previzibilă. 

De asemenea, va fi prevăzut un sistem de scurgere și evacuare a apei pluviale astfel încât 

să nu existe pericol de băltire pe suprafața pistei. Va fi asigurata legătura facilă și în siguranță cu 

partea carosabilă destinată traficului general, la capete. 

Delimitarea culoarelor pentru biciclete se face cu marcaj de culoare albă, linie simplă 

discontinuă. Se poate utiliza linie continuă pe contrasensul deschis bicicletelor. Se va asigura un 

spațiu de siguranță de 0,5 m liber de orice obstacol. În cazul în care culoarul pentru biciclete 

trece pe lângă parcaje auto paralele cu trotuarul, spațiul de siguranță între parcaje și bandă va fi 

de minimum 1 metru. 



Ca urmare a investițiilor efectuate în cadrul proiectului “Înființare piste de biciclete, pe 

strada Principală (DN61), în satele Gherghești și Greci din comuna Petrești, județul 

Dâmbovița”, valoarea finanțării se prezintă după cum urmează, conform secțiunilor cererii de 

finanțare de pe platforma online de depunere: 

 

 

Valori proiect (Euro, fără TVA) Valori proiect (Lei, fără TVA) 

Numărul de stații de încărcare: 2 Cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021: 

4,9227 

Valoarea stațiilor de încărcare: 50.000,00 Valoarea stațiilor de încărcare: 246.135,00 

Valoarea investiței (fără stații): 298.000,00 Valoarea investiței (fără stații): 1.466.964,60 

Valoarea totală a proiectului: 348.000,00 Valoarea totală a proiectului: 1.713.099,60 

 

 


