
HOTĂRÂREA NR.  287  DIN 28.12.2020 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare Lucrări de 

Intervenţie pentru investiţia „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul 

SACET Bacău” 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de  28.12.2020, potrivit 

art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

      Având în vedere: 

-Referatul nr.581639 din 10.12.2020 al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice faza Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie pentru investiţia „Modernizarea 

grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău”; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 584418/21.12.2020; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 584132/1/18.12.2020;   

-Raportul Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 584132/2/18.12.2020; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în  

vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1396/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 

1397/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1398/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3  

și nr. 1399/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; 

-Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Prevederile art. 5 alin. 1 lit. ”b” alin. (i) si art. 9 din HG 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 şi completările ulterioare;  

-Prevederile art.140 alin. 1 şi alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1 şi ale art.243 alin. 1 

lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

                 În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”b”, alin. 4 lit. ”d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 

din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                                 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 - Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza Documentaţie de Avizare Lucrări de 

Intervenţie pentru investiţia „Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET 

Bacău”, conform anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre. 

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Direcţia Tehnică. 

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei 

Municipiului Bacău. 

ART. 4 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen 

legal Instituţiei Prefectului-Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 
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