
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Nr. 127662 din 13.04.2021    PROIECT AVIZAT  

SECRETARUL GENERAL AL     

MUNICIPIULUI  BACAU  

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

                                                                                                                                    

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea reesalonarii multianuale a proiectului “ Dezvoltarea pietei de 

energie termica – etapa a III a – Racordare la SACET Bacau a Spitalului 

Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere: 

 

- Referatul nr. 127521/13.04.2021 al Serviciului Tehnic Investiţii prin care se propune 

aprobarea reesalonarii multianuale a proiectului “ Dezvoltarea pietei de energie 

termica – etapa a III a – Racordare la SACET Bacau a Spitalului Judetean si a 

Colegiului Economic Ion Ghica”. 

- Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău nr.  127665 din 13.04.2021; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu 

nr.127669/1/13.04.2021; 

-Raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției Economice, înregistrat cu nr.  

127669/2/13.04.2021  ; 

- Prevederile punctului II. Conditii pentru finantarea proiectelor – Conformitate pct. 7 

din Anexa nr. 1 la Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare – 

Ghid pentru accesarea Programului Termoficare aprobat prin Ordinul comun al 

Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei, Ministerulului Mediului, 

Apelor  și Padurilor și Ministerului Finantelor Publice nr. 3194/1084/3734/2019; 

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale 

art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

       În baza prevederilor art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”e” din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art. 1.- Se aproba Graficul de reesalonare anuală a plăților privind proiectul “ 

Dezvoltarea pietei de energie termica – etapa a III a – Racordare la SACET Bacau a 



Spitalului Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica ” , conform Anexei, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică. 

 

Art. 3. Hotârârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Tehnice, 

Direcției Economice și SC Thermoenergy SA Bacău. 

 

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă la HCL nr. ________/________2021 

Graficul de reesalonare anuală a plăților privind proiectul “Dezvoltarea pietei 

de energie termica – etapa a III a – Racordare la SACET Bacau a Spitalului 

Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica ”  

GRAFICUL DE REESALONARE ANUALA A PLATILOR 

 

 

________________________________________________________ 

             Primar,                       Director Executiv, 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU              MARIANA OLARIU 

       

Descriere 

Total Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 

Lei (inclusiv 

TVA) 

Lei(inclusiv 

TVA) Procent 

Lei(inclusiv 

TVA) Procent 

Lei(inclusiv 

TVA) Procent 

Valoare 

totala 

cheltuieli 

eligibile 

4.233.832,78 0,00 100 2.117.647,06 100% 

 

2.116.185,72 

 

100%  

Valoare 

totala 

cheltuieli 

eligibile 

buget 

local 

635.074,92 0,00 

 

15% 317.677,06 15% 317.427,86 15% 

Valoare 

totala 

cheltuieli 

eligibile 

buget de 

stat 

3.598.757,86 0,00 85% 1.800.000 85% 1.798.757,86 85% 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr. 127665 din 13.04.2021 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reesalonarii multianuale a proiectului “ 

Dezvoltarea pietei de energie termica – etapa a III a – Racordare la SACET Bacau a 

Spitalului Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica” 

 

Municipiul Bacau a incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei 

contractul de finantare nr. 149792/05.11.2020 581810/219/10.12.2020, avand ca obiect 

asigurarea cofinantarii de catre  MLPDA a proiectului  “Dezvoltarea pietei de energie termica 

– etapa a III a – Racordare la SACET Bacau a Spitalului Judetean si a Colegiului Economic 

Ion Ghica” in valoare totala de 4.233.832,78 lei inclusiv TVA, din care, contributia de la 

bugetul de stat de 85% este de 3.598.757,86 lei cu TVA si de la bugetul local de 15 %, 

respectiv 635.074,92 lei cu TVA.  

 

Prin Hotararea de Consiliu Local nr. 66/30.04.2020 a fost aprobata participarea Municipiului 

Bacau la Programul Termoficare si esalonarea multianuala a implementarii proiectului 

“Dezvoltarea pietei de energie termica – etapa a III a – Racordare la SACET Bacau a 

Spitalului Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica”. In conformitate cu graficul de 

esalonare multianuala cofinantarea de la bugetul de stat pentru anul 2020 era de 3.272.256,33 

lei, iar pentru anul 2021 era de 326.501,53 lei. 

 

Avand  in vedere incheierea contractului de finantare in luna decembrie a anului 2020 si 

tinand seama de adresa Municipiului Bacau nr. 574738/16.11.2020, in esalonarea multianuala 

a investitiei au intervenit urmatoarele modificari: 

 In anul 2020, suma solicitata este 0  (zero) lei; 

 In anul 2021, suma solicitata este 1.800.000 lei cu TVA; 

 In anul 2022, suma solicitata este 1.798.757,86 lei cu TVA. 

Astfel, esalonarea multianuala a investitiei va arata astfel: 

 

GRAFICUL DE ESALONARE ANUALA A PLATILOR 

Descriere 
Total Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 

Lei (inclusiv 

TVA) 

Lei(inclusiv 

TVA) Procent 

Lei(inclusiv 

TVA) Procent 

Lei(inclusiv 

TVA) Procent 



 

 

 

Prin referatul nr. 127521/13.04.2021 Serviciul Tehnic Investiţii solicită initierea unui proiect 

de hotărâre a Consiliului Local Bacău privind aprobarea reesalonarii multianuale a 

proiectului “ Dezvoltarea pietei de energie termica – etapa a III a – Racordare la SACET 

Bacau a Spitalului Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica”  

 aprobarea participarii Municipiului Bacau la Programul de Termoficare si a eşalonării 

multianuale a proiectului “Dezvoltarea pieţei de energie termica – etapa a III a – 

Racordare la SACET Bacau a Spitalului Judeţean si a Colegiului Economic Ion Ghica”.  

 

Faţă de cele prezentate anterior,  vă rog să hotărâți. 

 

 

 

 

PRIMAR 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare 

totala 

cheltuieli 

eligibile 

4.233.832,78 0,00 100 2.117.647,06 100% 
2.116.185,72 

 
100%  

Valoare 

totala 

cheltuieli 

eligibile 

buget local 

635.074,92 0,00 

 

15% 317.677,06 15% 317.427,86 15% 

Valoare 

totala 

cheltuieli 

eligibile 

buget de 

stat 

3.598.757,86 0,00 85% 1.800.000 85% 1.798.757,86 85% 

      

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 127669 din 13.04.2021 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

DIRECŢIA TEHNICĂ 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotarâre 

privind aprobarea reesalonarii multianuale a proiectului “ Dezvoltarea pietei de 

energie termica – etapa a III a – Racordare la SACET Bacau a Spitalului 

Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica”, în vederea analizării şi 

întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 13.04.2021 să 

le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                                 AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                      NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Nr. 127669/1 din 13.04.2021 

 

 

 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea reesalonarii multianuale a 

proiectului “ Dezvoltarea pietei de energie termica – etapa a III a – Racordare la 

SACET Bacau a Spitalului Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica” 

 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor punctului II. Conditii pentru finantarea proiectelor – Conformitate pct. 7 

din Anexa nr. 1 la Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare – 

Ghid pentru accesarea Programului Termoficare aprobat prin Ordinul comun al 

Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei, Ministerulului Mediului, 

Apelor  și Padurilor și Ministerului Finantelor Publice nr. 3194/1084/3734/2019; 
- Prevederilor art.140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale 

art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, 

modificat şi completat, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 

hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă 

a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 196 (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale 

adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 

urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 

actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare 

de la data adoptarii, respectiv emiterii. 

Art. 243 (1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, 

in conditiile legii, urmatoarele atributii: 

    a)avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile 

primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, 

respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 (2) lit. ”b”, alin. 4 lit. ”d” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează: 

Art. 129 (2 (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului; 



(4)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

    d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii; 

 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.C.S/DS-I-A-2/EX.1 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 

DIRECŢIA ECONOMICA 

DIRECTIA TEHNICA 

Nr. 127669/2 din 13.04.2021 

 

 

 

 

R A P O R T  

 

 

al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea reesalonarii multianuale 

a proiectului “ Dezvoltarea pietei de energie termica – etapa a III a – Racordare 

la SACET Bacau a Spitalului Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica” 
 

- Analizand proiectul de hotarâre cu titlul de mai sus, considerăm oportun: 

 

Aprobarea reesalonarii multianuale a proiectului “ Dezvoltarea pietei de 

energie termica – etapa a III a – Racordare la SACET Bacau a Spitalului 

Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica” 

 

- Articolele Hotărârii sunt în deplină legalitate. 

 

Fata de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre în forma 

prezentata. 

 

 

 Direcţia economică                                                  Direcţia Tehnică 

  Mariana Zamfir                                                      Mariana Olariu 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECTIA TEHNICA 

SERVICIUL TEHNIC INVESTITII 

Nr. 127521/13.04.2021 

                                                          APROB 

               PRIMAR, 

                                                                                       Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

R E F E R A T  

 

Pentru initierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Bacău privind aprobarea 

reesalonarii multianuale a proiectului “ Dezvoltarea pietei de energie termica – etapa a III a 

– Racordare la SACET Bacau a Spitalului Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica”  

 

 

Municipiul Bacau a incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei 

contractul de finantare nr. 149792/05.11.2020 581810/219/10.12.2020, avand ca obiect 

asigurarea cofinantarii de catre  MLPDA a proiectului  “Dezvoltarea pietei de energie termica 

– etapa a III a – Racordare la SACET Bacau a Spitalului Judetean si a Colegiului Economic 

Ion Ghica” in valoare totala de 4.233.832,78 lei inclusiv TVA, din care, contributia de la 

bugetul de stat de 85% este de 3.598.757,86 lei cu TVA si de la bugetul local de 15 %, 

respectiv 635.074,92 lei cu TVA.  

 

Prin Hotararea de Consiliu Local nr. 66/30.04.2020 a fost aprobata participarea Municipiului 

Bacau la Programul Termoficare si esalonarea multianuala a implementarii proiectului 

“Dezvoltarea pietei de energie termica – etapa a III a – Racordare la SACET Bacau a 

Spitalului Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica”. In conformitate cu graficul de 

esalonare multianuala cofinantarea de la bugetul de stat pentru anul 2020 era de 3.272.256,33 

lei, iar pentru anul 2021 era de 326.501,53 lei. 

 

Avand  in vedere incheierea contractului de finantare in luna decembrie a anului 2020 si 

tinand seama de adresa Municipiului Bacau nr. 574738/16.11.2020, in esalonarea multianuala 

a investitiei au intervenit urmatoarele modificari: 

 In anul 2020, suma solicitata este 0  (zero) lei; 

 In anul 2021, suma solicitata este 1.800.000 lei cu TVA; 

 In anul 2022, suma solicitata este 1.798.757,86 lei cu TVA. 

Astfel, esalonarea multianuala a investitiei va arata astfel: 

 

 

 

 



 

 

 

GRAFICUL DE REESALONARE ANUALA A PLATILOR 

 

 

 

 

 Astfel, pentru finantarea obiectivului si incheierea unui act aditional la contractul de 

finantare, este necesara  aprobarea in Consiliu Local a reesalonarii multianuale a proiectului 

“ Dezvoltarea pietei de energie termica – etapa a III a – Racordare la SACET Bacau a 

Spitalului Judetean si a Colegiului Economic Ion Ghica”. 

 

 

 

 

Director executiv 

 Mariana OLARIU 

 

  

 

 

                 Sef Serviciu Investitii                                             Intocmit,                                                

                  Romica-CHINDRUS                               Daniela Letitia DUTESCU  

 

Descriere 
Total Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 

Lei (inclusiv 

TVA) 

Lei(inclusiv 

TVA) Procent 

Lei(inclusiv 

TVA) Procent 

Lei(inclusiv 

TVA) Procent 

Valoare 

totala 

cheltuieli 

eligibile 

4.233.832,78 0,00 100 2.117.647,06 100% 
2.116.185,72 

 
100%  

Valoare 

totala 

cheltuieli 

eligibile 

buget 

local 

635.074,92 0,00 

 

15% 317.677,06 15% 317.427,86 15% 

Valoare 

totala 

cheltuieli 

eligibile 

buget de 

stat 

3.598.757,86 0,00 85% 1.800.000 85% 1.798.757,86 85% 

      

 



 

 


