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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr.  148792 din 22.07.2021                                                               PROIECT AVIZAT 

     SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic  

 pentru obiectivul de investiții  

„Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul 

asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 148593/21.07.2021 al Serviciului Tehnic Investiții  prin care se 

propune aprobarea devizului actualizat DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la 

faza Proiect Tehnic  pentru obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 

si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale 

in contextul epidemiologic COVID-19” ; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 148795 din 22.07.2021; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 148798/1 din 

22.07.2021 

- Raportul Direcției Tehnice , înregistrat cu nr. 148798/2 din 05.05.2021; 

-Prevederile HCL nr. 56/25.03.2020 prin care au fost aprobate sumele necesare 

achizitiei de echipamente medicale din categoria ATI si executia lucrarilor de 

amenajare a etajelor 4 si 5 in vederea asigurarii asistentei medicale in contextul 

epidemiologic COVID-19; 

-Hotărârea nr.8/1 din 23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență; 

-Prevederile H.C.L. nr. 62/01.04.2020 privind asocierea Municipiului Bacău cu 

Judetul Bacău si Direcția de Sănătate Publică Judeteană Bacău in vederea realizarii in 

comun a lucrarilor de investitie privind „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 

aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in 

contextul epidemiologic COVID-19”; 

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 



2 

 

În baza dispoziţiilor art. 129 (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

ART. 1. - Se aprobă devizul general actualizat la faza de proiect tehnic pentru 

obiectivul de investiții  „Amenajare de urgență a etajelor 4 si 5 aferente clădirii Spital 

Municipal Bacău in scopul asigurării asistenței medicale in contextul epidemiologic 

COVID-19” , conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART.2 –Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuți în devizul general –faza 

proiect –tehnic al obiectivului de investiții ” Amenajare de urgență a etajelor 4 si 5 

aferente clădirii Spital Municipal Bacău in scopul asigurării asistenței medicale in 

contextul epidemiologic COVID-19”  , conform Anexei nr.2 , parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcția Tehnică –Serviciul Tehnic Investiții. 

 

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției 

Tehnice – Serviciul Tehnic Investiții. 

 

ART. 5. - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.S./ds. I-A-2/Ex.1 
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JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  LOCALĂ  

NR. 148798/1 din 22.07.2021 
 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic  

 pentru obiectivul de investiții  

„Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul 

asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”  

 

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

- Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, care precizează: 

Art. 44 Aprobarea proiectelor de investiţii publice locale 

(1)Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigura 

integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne 

şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de 

către autorităţile deliberative. 

- Prevederilor art. 140 alin. (1) şi (3), ale art. 196 alin. (1), lit. a), ale art. 197 (1) şi ale art. 243 

alin. (1), lit. a) şi b) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 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 atribuţiilor ce le revin, autoritatile administraţiei publice locale adopta 

sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmeaza: a) 

consiliul local si consiliul judeţean adopta hotarari  

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

administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptării, respectiv emiterii 

Art. 243 (l)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, in 

condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a)avizeaza proiectele de hotarari si contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, 

respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului 

judeţean, după caz; 

b)participa la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean 

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

administrativ, cu modificările și completările, care precizează: 

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

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, oraşului sau municipiului 

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

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 148798 din 22.07.2021 

 

 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA TEHNICĂ-SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII 

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

57/ 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată, vă informăm că v-a 

fost transmis pe e-mail , proiectul de hotărâre privind privind aprobarea DEVIZULUI 

GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic  pentru obiectivul de investiții 

„Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau in 

scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”, în 

vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data 

de 22.07.2021  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 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 148795 din 22.07.2021 

 

                                       EXPUNERE DE MOTIVE 
        la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la faza 

PROIECT TEHNIC pentru obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 

aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul 

epidemiologic COVID-19”  

 

Ca urmare a elaborarii proiectului tehnic la obiectivul„Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 

aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul 

epidemiologic COVID-19”  s-a constatat necesitatea modificarii Devizului General in sensul 

majorarii valorii estimate pentru realizarea lucrarilor de executie, lucrari ce  au fost executate 

concomitent cu elaborarea acestui proiect. 

Aceste modificari se datoreaza complexitatii proiectului si a termenului foarte scurt de finalizare a 

acestei etape, ca urmare a stadiilor fizice la momentul demararii lucrarilor cat si problemelor 

depistate in timpul executiilor lucrarilor, care au trebuit studiate, proiectate si rezolvate, conform 

memoriului anexat intocmit de proiectantul general, respectiv Societatea de Servicii Publice 

Municipale Bacau. 

Astfel, proiectul tehnic pentru obiectivul „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii 

Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic 

COVID-19” a suferit cateva modificari pe parte de arhitectura, rezistenta si instalatii, semnalate in 

notele de constatare, notele de informare cat si rapoartele proiectantilor si a subcontractantilor din 

contractul de executie a lucrarilor. 

În elaborarea proiectului tehnic s-au introdus o serie de lucrari, ce nu s-au luat in calcul ca fiind 

necesare la momentul demararii proiectului si la momentul demararii executiei lucrarilor, dar fara de 

care acest obiectiv nu putea fi operational, si care au dus la majorarea valorilor din DG cum urmeaza: 

 Gazele medicale cu retelele de distributie interioare reproiectate si refacute integral + 

cuplarea spitalului la o retea de oxigen, ceea ce a dus la realizarea unei platforme pe care s-a 

montat diverse echipamente (stocator oxigen, vaporizatoare, statie reglare presiune, etc) 

necesare furnizarii in conditii de maxima siguranta a oxigenului 

 Revizia complexa a echipamentelor aflate in conservare necesare functionarii in parametri a 

fluidelor medicale, cum ar fii compresoarele pentru vacuum medical si aer medical. 

 In urma refacerii scenariului de incendiu, pentru obtinerea avizului ISU au fost necesare o 

serie de lucrari suplimentare, proiectare si executie a unor sisteme de evacuare a fumului si 

dupa caz a gazelor fierbinti, prin limitarea propagarii incendiului in interiorul constructiei pe 

etajele 4, 5 si partial parter, astfel s-au creat pe fiecare etaj in parte, ochiuri mobile actionate 

de niste motorase conectate la centralele sistemului centralizat de desfumare, de detectie si 

alarmare la incendiu, care in cazul existentei unui eveniment nedorit si in urma actionarii 

butoanelor de alarmare, va deschide automat toate geamurile de pe palierul respectiv, in 

urma realizarii acestor lucrari s-a obtinut avizul ISU nr. 263/20/SU-BC din 14.08.2020. 

 In urma realizarii si depunerii proiectului catre DSP, pentru a putea primi autorizatia de 

functionare a fost necesară realizarea  a câtorva lucrari suplimentare, si anume: realizarea de 
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statii de clorinare a apelor uzate ce deservesc intreg spitalul + realizarea unui bazin de 

tranzit la exteriorul cladirii pentru a se putea preleva oricand probe de laborator, la etajul 5 

s-a modificat instalatia de extractie aer viciat de la interior in sensul ca pe aceste tubulaturi 

s-au montat mai multe dispozitive cu lampi UV, in urma realizarii acestor lucrari s-a obtinut 

avizul/notificarea DSP cu nr. 385 din 18.08.2020. 

 Pe partea de ventilatii s-au intalnit neconformitati la ce inseamna ventilatoarele de extractie, 

odata ca nu erau alimentate, cat si faptul ca o parte din ele erau montate de cativa ani si 

neutilizate, am procedat la punerea lor in functiune si dupa cateva zile de testari unele 

ventilatoare s-au ars altele nu functionau in parametrii astfel s-a luat decizia de a se inlocui 

toate ventilatoarele necesare acestei faze pentru etajele 4, 5 si partial parter. 

 Datorita tipului de sistem de ventilare al cladirii, prin introducere de aer  cu ajutorul 

centralelor de tratare a aerului si extractie aer viciat cu ajutorul ventilatoarelor, cladirea 

nefiind ventilata natural, a fost necesara punerea in functiune a celor 2 chillere, pentru a 

putea climatiza spatiile interioare corespunzator pe timpul verii. Astfel s-a procedat la 

racordarea cu energie electrica a celor 2 chillere, s-au realizat 2 tablouri de racordare si 

automatizare chillere, s-au reintregit condutele de distributie agent frigorific, inclusiv 

incarcarea intregii distributii cu glycol + izolarea termica a conductelor pentru evitarea 

formarii condensului la interior, reincarcarea cu freon si cu ulei a unuia din chillere, care a 

avut o conducta sparta la nivel de 2012, acesta fiind reparata la momentul respectiv, doar ca 

nu s-a finalizat punerea lui in functiune la acel moment, s-au schimbat senzorii de 

temperatura, presostate, sonde de temperature etc,acestea au condus la revizia 

echipamentelor. 

 Instalatiile de curenti tari pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie electrica a 

obiectivului a trebuit montat un tablou de automatizare (ce interconecteaza cele doua 

transformatoare intre ele + conectarea de pe transformator generator + conectarea de pe 

transformator pe UPS), UPS-urile (2 la numar)  ce asigura alimentarea cu energie electrica a 

consumatorilor vitali (console alimentare aparatura electrica necesara tratarii pacientilor) nu 

au putut fi puse in functiune din cauza inundarii subsolului in anii precedenti, fapt ce a dus 

la degradarea lor, nemaiputand fii folosite au trebuit comandate si schimbate cu unele noi. 

 S-a realizat racordarea la modulul termic, ca si sursa alternativa sau principala de alimentare 

cu agent termic a spitalului, pe langa sistemul integrat cu cazanele proprii ale spitalului (3 

buc). 

De asemenea In Devizul General actualizat au fost introduse si sumele aferente achizionarii 

de  echipamente medicale necesare dotarii etajului 4 si 5, echipamente care au asigurat functionarea 

celor doua etaje in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19, 

respectiv rezervoare oxigen, injectomate, infuzomate, pompe de nutritie, aparate de ventilatie 

mecanica, monitoare functii vitale, aparat de dializa continua. 

Conform devizului general, parte integrantă a documentaţiei tehnico-economice faza Proiect 

Tehnic pentru obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital 

Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”, 

proiect nr. 45/2020, întocmit de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau, propunem 

aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului. 

 Faţă de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

       LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 
N.O.P,C.S./ds. I-A-2/Ex.1 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BACĂU 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU 

DIRECȚIA TEHNICA 

Nr.  

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la 

proiectul de hotărâre privind  

aprobarea Devizului General actualizat la faza PROIECT TEHNIC  
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pentru obiectivul de investiții  

„Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul 
asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”  

Prin proiectul de hotarâre se propune aprobarea Devizului General actualizat la faza proiect tehnic 
pentru obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital 
Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19” 
și a  principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, conform Devizului General, parte 
integrantă a documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, proiect nr. 45/2020, întocmit de 
Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau. 
Ca urmare a elaborarii proiectului tehnic la obiectivul„Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente 
cladirii Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul 
epidemiologic COVID-19”  s-a constatat necesitatea modificarii Devizului General in sensul majorarii 
valorii estimate pentru realizarea lucrarilor de executie, lucrari ce  au fost executate concomitent cu 
elaborarea acestui proiect. 
Aceste modificari se datoreaza complexitatii proiectului si a termenului foarte scurt de finalizare a 
acestei etape, ca urmare a stadiilor fizice la momentul demararii lucrarilor cat si problemelor depistate 
in timpul executiilor lucrarilor, care au trebuit studiate, proiectate si rezolvate, conform memoriului 
anexat intocmit de proiectantul general, respectiv Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau. 
Astfel, proiectul tehnic pentru obiectivul „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii 
Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic 
COVID-19” a suferit cateva modificari pe parte de arhitectura, rezistenta si instalatii, semnalate in 
notele de constatare, notele de informare cat si rapoartele proiectantilor si a subcontractantilor din 
contractul de executie a lucrarilor. 
Astfel in elaborarea proiectului tehnic s-au introdus o serie de lucrari, ce nu s-au luat in calcul ca fiind 
necesare la momentul demararii proiectului si la momentul demararii executiei lucrarilor, dar fara de 
care acest obiectiv nu putea fi operational, s-au achizitionat  echipamente medicale, si care au dus la 
majorarea valorilor din DG. 

 
Documentația tehnico-economică supusă aprobării a fost întocmită în conformitate cu cerinţele 

tehnice, normativele şi legislaţia în vigoare, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre în 
forma propusă.          
 
Beneficiar : Municipiul Bacău  
 

   Manager Proiect                                                                         Responsabil tehnic  
    Mihaela Ionesi               Rodica Paholnischi 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 
DIRECTIA TEHNICA 
SERVICIUL TEHNIC INVESTITII                           
Nr.148593/21.07.2021 

APROBAT 
  PRIMAR 

                                                                                                  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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REFERAT 
privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic  

 pentru obiectivul de investiții  
„Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul 

asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”  
 

Avand in vedere : 

 evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări; 

 pe plan mondial, atât numărul de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, cât și 
numărul de decese provocate de acesta crește semnificativ, fără să existe, deocamdată, 
semne certe ale unei eventuale încetiniri a ritmului evoluției pandemiei sau ale unei 
plafonări a numărului de cazuri, în pofida restricțiilor fără precedent adoptate de statele 
lumii; 

 prevederile decretului Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020  publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei Parte a I, nr.212/16.03.2020 privind  instituirea starii de urgenta pe 
teritoriul Romaniei; 

 prevederile decretului Presedintelui Romaniei nr.240/14.04.2020  publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei Parte a I, nr.311/14.04.2020 privind prelungirea  starii de urgenta pe 
teritoriul Romaniei; 

 faptul că, de la momentul instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul 
nr.195/2020, atât numărul de îmbolnăviri înregistrate, cât și numărul de decese provocate 
de coronavirusul SARS-CoV-2 au înregistrat curbe acendente 
 

cat si 

 solicitarea Institutiei Prefectului- judetul Bacau nr. 5442 din data de 10.03.2020 de 
amenajare a unor spatii in incinta obiectivului de investitii “CONSTRUIRE SPITAL 
MUNICIPAL BACAU” care sa asigure tratarea bolnavilor de coronavirus; 

 solicitarea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Bacau nr.7398/23.03.2020, anexata, 
privind (i) posibilitatea amenajarii unei parti din cladirea obiectivului de investitii 
“CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACAU” in vederea asigurarii asistentei medicale in 
contextul epidemiologic COVID-19 si (ii) achizitia unui numar de paturi care asigura suport 
pentru terapia intensiva;  

 Hotararea nr.8/1 din 23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta; 

 HCL nr. 56/25.03.2020 prin care au fost aprobate sumele necesare achizitiei de 

echipamente medicale din categoria ATI si executia lucrarilor de amenajare a etajelor 4 si 5 

in vederea asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19; 

 Hotararea nr.10 din 31.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere 
a noului Coronavirus a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta 

 Hotararea CL Bacau nr.62/01.04.2020 privind asocierea Municipiului Bacau cu Judetul 
Bacau si Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau in vederea realizarii in comun a 
lucrarilor de investitie privind „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital 
Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-
19” 

 Hotararea CJ Bacau nr.78/01.04.2020 privind asocierea dintre Judetul Bacau, Municipiul 
Bacau si Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau in vederea realizarii in comun a 
lucrarilor de investitie privind „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital 
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Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-
19” 

 Contractul de asociere nr.5928/02.04.2020/nr.68864/02.04.2020/nr.8807/02.04.2020 intre 
Judetul Bacau, Municipiul Bacau si Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau in 
vederea realizarii in comun a lucrarilor de investitie privind „Amenajare de urgenta a 
etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei 
medicale in contextul epidemiologic COVID-19”, 
 

s-a demarat de catre Municipiul Bacau implementarea  acestor masuri, respectiv 

indeplinirea obiectivului de realizare a lucrarilor de amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 

aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul 

epidemiologic COVID-19. 

 

In acest context s-au incheiat urmatoarele contracte: 

1. contract  de servicii cu titlu gratuit nr.68889/08.04.2020 incheiat intre Municipiul Bacau 
si SC BRECHT AG SRL Bacau ce are ca obiect Servicii de consultanta pe durata 
intocmirii proiectului tehnic si executiei lucrarilor aferente lucrarilor de amenajare de 
urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii 
asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19 

2. Contract de servicii nr.68896/08.04.2020 incheiat intre Municipiul Bacau si Societatea 
de Servicii Publice Municipale Bacau ce are ca obiect Servicii de proiectare , faza Doc 
Avize, DTAC, PTh si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul 
„Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau in 
scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19” 

3. Contract de servicii nr.68921/16.04.2020 incheiat intre Municipiul Bacau si SC 
GAVCONS SRL Bacau ce are ca obiect Servicii de dirigintie de santier si de 
coordonare in materie de SSM pe durata realizarii lucrarilor la obiectivul de 
investitie„Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau 
in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19” 

4. Contractul de lucrari nr.68926/21.04.2020 incheiat intre Municipiul Bacau, Judetul 
Bacau si Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau ce are ca obiect executie 
lucrari pentru obiectivul Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital 
Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic 
COVID-19”. 

 

Prin derularea contractului de servicii de proiectare nr.68896/08.04.2020 incheiat intre 
Municipiul Bacau si Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau s-a emis un Deviz General care a 
fost actualizat conform valorilor negociate din contractul de lucrari nr.68926/21.04.2020. Astfel 
indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii 
Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic 
COVID-19” au fost aprobati in baza Devizului General prin HCL nr.65/30.04.2020. 

Lucrarile  cuprinse in contractul de lucrari nr.68926/21.04.2020 incheiat intre Municipiul Bacau 
si Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau, conform Devizului  general  aprobat sunt: 
alimentare cu apa, lucrari de arhitectura (constructii si finisaje), instalatii sanitare, gaze medicale, 
incalzire, ventilatie, electrice curenti tari, electrice curenti slabi, lucrari finalizare lifturi, retele exterioare 
(hidranti, electrice) si montare echipamente. 
Ca urmare a elaborarii proiectului tehnic la obiectivul„Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente 
cladirii Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul 
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epidemiologic COVID-19”  s-a constatat necesitatea modificarii Devizului General in sensul majorarii 
valorii estimate pentru realizarea lucrarilor de executie, lucrari ce  au fost executate concomitent cu 
elaborarea acestui proiect. 
Aceste modificari se datoreaza complexitatii proiectului si a termenului foarte scurt de finalizare a 

acestei etape, ca urmare a stadiilor fizice la momentul demararii lucrarilor cat si problemelor depistate 

in timpul executiilor lucrarilor, care au trebuit studiate, proiectate si rezolvate, conform memoriului 

anexat intocmit de proiectantul general, respectiv Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau. 

Astfel, proiectul tehnic pentru obiectivul „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii 

Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic 

COVID-19” a suferit cateva modificari pe parte de arhitectura, rezistenta si instalatii, semnalate in 

notele de constatare, notele de informare cat si rapoartele proiectantilor si a subcontractantilor din 

contractul de executie a lucrarilor. 

Astfel in elaborarea proiectului tehnic s-au introdus o serie de lucrari, ce nu s-au luat in calcul ca fiind 

necesare la momentul demararii proiectului si la momentul demararii executiei lucrarilor, dar fara de 

care acest obiectiv nu putea fi operational, si care au dus la majorarea valorilor din DG cum urmeaza: 

 Gazele medicale cu retelele de distributie interioare reproiectate si refacute integral + cuplarea 

spitalului la o retea de oxigen, ceea ce a dus la realizarea unei platforme pe care s-a montat 

diverse echipamente (stocator oxigen, vaporizatoare, statie reglare presiune, etc) necesare 

furnizarii in conditii de maxima siguranta a oxigenului 

 Revizia complexa a echipamentelor aflate in conservare necesare functionarii in parametri a 

fluidelor medicale, cum ar fii compresoarele pentru vacuum medical si aer medical. 

 In urma refacerii scenariului de incendiu, pentru obtinerea avizului ISU au fost necesare o 

serie de lucrari suplimentare, proiectare si executie a unor sisteme de evacuare a fumului si 

dupa caz a gazelor fierbinti, prin limitarea propagarii incendiului in interiorul constructiei pe 

etajele 4, 5 si partial parter, astfel s-au creat pe fiecare etaj in parte, ochiuri mobile actionate 

de niste motorase conectate la centralele sistemului centralizat de desfumare, de detectie si 

alarmare la incendiu, care in cazul existentei unui eveniment nedorit si in urma actionarii 

butoanelor de alarmare, va deschide automat toate geamurile de pe palierul respectiv, in urma 

realizarii acestor lucrari s-a obtinut avizul ISU nr. 263/20/SU-BC din 14.08.2020. 

 In urma realizarii si depunerii proiectului catre DSP, pentru a putea primi autorizatia de 

functionare a trebuit sa realizam cateva lucrari suplimentare, si anume: realizarea de statii de 

clorinare a apelor uzate ce deservesc intreg spitalul + realizarea unui bazin de tranzit la 

exteriorul cladirii pentru a se putea preleva oricand probe de laborator, la etajul 5 s-a modificat 

instalatia de extractie aer viciat de la interior in sensul ca pe aceste tubulaturi s-au montat mai 

multe dispozitive cu lampi UV, in urma realizarii acestor lucrari s-a obtinut avizul/notificarea 

DSP cu nr. 385 din 18.08.2020. 

 Pe partea de ventilatii am intalnit neconformitati la ce inseamna ventilatoarele de extractie, 

odata ca nu erau alimentate, cat si faptul ca o parte din ele erau montate de cativa ani si 

neutilizate, am procedat la punerea lor in functiune si dupa cateva zile de testari unele 

ventilatoare s-au ars altele nu functionau in parametrii astfel s-a luat decizia de a se inlocui 

toate ventilatoarele necesare acestei faze pentru etajele 4, 5 si partial parter. 

 Datorita tipului de sistem de ventilare al cladirii, prin introducere de aer  cu ajutorul centralelor 

de tratare a aerului si extractie aer viciat cu ajutorul ventilatoarelor, cladirea nefiind ventilata 

natural, a fost necesara punerea in functiune a celor 2 chillere, pentru a putea climatiza 
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spatiile interioare corespunzator pe timpul verii. Astfel s-a procedat la racordarea cu energie 

electrica a celor 2 chillere, s-au realizat 2 tablouri de racordare si automatizare chillere, s-au 

reintregit condutele de distributie agent frigorific, inclusiv incarcarea intregii distributii cu glycol 

+ izolarea termica a conductelor pentru evitarea formarii condensului la interior, reincarcarea 

cu freon si cu ulei a unuia din chillere, care a avut o conducta sparta la nivel de 2012, acesta 

fiind reparata la momentul respectiv, doar ca nu s-a finalizat punerea lui in functiune la acel 

moment, s-au schimbat senzorii de temperatura, presostate, sonde de temperature 

etc,acestea au condus la revizia echipamentelor. 

 Instalatiile de curenti tari pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie electrica a 

obiectivului a trebuit montat un tablou de automatizare (ce interconecteaza cele doua 

transformatoare intre ele + conectarea de pe transformator generator + conectarea de pe 

transformator pe UPS), UPS-urile (2 la numar)  ce asigura alimentarea cu energie electrica a 

consumatorilor vitali (console alimentare aparatura electrica necesara tratarii pacientilor) nu au 

putut fi puse in functiune din cauza inundarii subsolului in anii precedenti, fapt ce a dus la 

degradarea lor, nemaiputand fii folosite au trebuit comandate si schimbate cu unele noi. 

 S-a realizat racordarea la modulul termic, ca si sursa alternativa sau principala de alimentare 

cu agent termic a spitalului, pe langa sistemul integrat cu cazanele proprii ale spitalului (3 

buc). 

De asemenea In Devizul General actualizat au fost introduse si sumele aferente achizionarii 

de  echipamente medicale necesare dotarii etajului 4 si 5, echipamente care au asigurat functionarea 

celor doua etaje in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19, respectiv 

rezervoare oxigen, injectomate, infuzomate, pompe de nutritie, aparate de ventilatie mecanica, 

monitoare functii vitale, aparat de dializa continua. 

 

Conform devizului general, parte integrantă a documentaţiei tehnico-economice faza Proiect 

Tehnic pentru obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital 

Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”, 

proiect nr. 45/2020, întocmit de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau, propunem 

aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, după cum urmează :  

 Valoare totală : 15.818.434,51 lei cu TVA 

 C+M: 10.024.278,21 lei cu TVA. 

Atașăm memoriul justificativ privind estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului, întocmit de 

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau ca urmare a finalizarii Proiectului Tehnic. 

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006, referitor la finanțele publice locale, 

propunem promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente 

cladirii Spital Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul 

epidemiologic COVID-19”. 

 

Faţă de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 
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                            Manager Proiect                                                 Responsabil tehnic 
                              Mihaela Ionesi             Rodica Paholnischi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROMÂNIA                                                                 ANEXA NR. 1 LA HCL NR.____/_______2021                                                                             
JUDEŢUL BACĂU                                                                                                            
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU               
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT LA FAZA PROIECT TEHNIC 
 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII  
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„Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul 
asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”  

 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 

 

 

MANAGER PROIECT 
MIHAELA IONESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ROMÂNIA                                       ANEXA NR. 2 LA HCL NR. ____/________  2021                                                                           
JUDEŢUL BACĂU     
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU               
 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PREVĂZUȚI  

ÎN DEVIZUL GENERAL – faza PROIECT TEHNIC 

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:  
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„Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital Municipal Bacau in scopul 
asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”  

 

BENEFICIAR:  Municipiul BACᾸU  

AMPLASAMENT: Municipiul BACᾸU  

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 

 Valoare totală : 15.818.434,51 lei cu TVA 

 C+M: 10.024.278,21 lei cu TVA. 

 

conform Devizului General, parte integrantă a documentaţiei tehnico-economice economice faza Proiect 
Tehnic pentru obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente cladirii Spital 
Municipal Bacau in scopul asigurarii asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”, proiect 
nr. 45/2020, întocmit de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau 

 

 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 

 

MANAGER PROIECT 
        MIHAELA IONESI 

 

 

 

 

 

 


