
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU   PROIECT AVIZAT 

NR. 146958 din 13.07.2021                                                  SECRETARUL GENERAL AL 

                                                                                                   MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

                                          PROIECT  DE  HOTARÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza   Studiu de fezabilitate 

pentru  investiţia „Dezvoltarea pietei de energie termica-Racordarea la SACET 

a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

Având in vedere : 

 Referatul nr. 145312/05.07.2021 al Direcţiei Tehnice prin care se propune 

aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru  

investiţia „Dezvoltarea pietei de energie termica-Racordarea la SACET a Spitalului 

de Pneumoftiziologie Bacău ”.Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău 

nr. 146961 din 13.07.2021; 

 Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, inregistrat cu nr. 

146964/1 din 13.07.2021; 

 Raportul Direcției Tehnice, inregistrat cu nr. 146964/2 din 13.07.2021; 

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

modificările şi completările ulterioare;  

 Prevederile art. 5(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) 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; 

    În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. d) din OUG nr. 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 Studiu de fezabilitate 

pentru  investiţia „Dezvoltarea pietei de energie termica-Racordarea la SACET a 

Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”, conform Anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 



  

   ART. 2. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică. 

 

  ART. 3. – Hotărârea va fi comunicată, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice din 

cadrul Primariei Municipiului Bacău și Spitalului de  Pneumoftiziologie Bacău .                

 

 ART.4. – Prin grija Secretarului Genral al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității. 

 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 146961 din 13.07.2021 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

faza  Studiu de fezabilitate pentru  investiţia „ Dezvoltarea pietei de energie 

termica-Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” 

 

Prin Programul de investiţii al municipiului Bacău pentru anul 2021 

aprobat prin Hotarârea de Consiliu Local nr. 292/28.12.2020, Anexa 1L, cont 81.02 – 

Combustibili si Energie – Thermoenergy Group, capitolul Studii si expertize, s-a 

planificat achiziţia studiului de fezabilitate „Dezvoltarea pietei de energie termica-

Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau”. 

In urma aplicării procedurii de achiziţie, Thermoenergy Group SA a 

încheiat contractul de servicii de proiectare nr. 1518/22.02.2021 cu Asocierea SC 

Euro Engineering & Consulting SRL, NRG Concept&Consulting SRL, Duica D. 

Irina PFA, care a elaborat studiul de fezabilitate. 

Alimentarea  cu  energie  termică  în  sistem  centralizat,  reprezintă  unul  

dintre    serviciile  de utilități  publice,  care    fac  parte  din  sfera  serviciilor  publice  

de  interes  general  și  au  următoarele particularități: 

-  au caracter economico-social;  

-  răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;  

-  au caracter tehnico-edilitar;  

-  au caracter permanent și regim de funcționare continuu; 

-  presupun existenta unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;  

-  aria de acoperire are dimensiuni municipale;  

-  sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice 

locale;  

-  sunt organizate pe principii economice și de eficienta;  

- pot  fi  furnizate/prestate  de  către  operatori  care  sunt  organizați  și  

funcționează  fie  în  baza reglementarilor de drept public, fie în baza reglementarilor 

de drept privat;  

Thermoenergy  Group  S.A.  Bacău  asigură  transportul  energiei  termice  

produse  sub  formă  de apă  fierbinte  prin  reţelele  termice  de  transport,  bifilare  



(tur-retur) aferente  sistemului  de alimentare centralizată cu energie termică a 

municipiului Bacău. 

Studiul de fezabilitate are drept scop stabilirea și evaluarea lucrărilor necesare 

pentru racordarea la SACET a Municipiului Bacău a unui nou consumator, Spitalul 

de Pneumoftiziologie, precum şi evidențierea efectelor economico-financiare ale 

acestei investiţii asupra activității serviciului public de alimentare cu energie termică 

a consumatorilor din municipiul Bacău. 

În prezent, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău are asigurat agentul termic 

(încălzire şi apă caldă de consum) de la centrala termică proprie pe gaz, situată în 

prezent în clădirea Ambulatoriului Pneumoftiziologie (corpul C1), construită în anul 

1958, care urmează să fie reabilitată.  

Pentru o și mai mare siguranță în asigurarea energiei termice pentru încălzire și 

apă caldă de consum, în cazul în care presiunea combustibilului gazos ar scădea, 

precum şi pentru reducerea poluării locale produsă de emisiile de gaze arse ale 

cazanelor, se propune o soluție alternativă de alimentare cu agent termic prin 

racordarea la sistemul centralizat de termoficare al municipiului Bacău prin 

intermediul unui modul termic, care să fie amplasat în vecinatatea centralei termice. 

Alimentarea de la sistemul centralizat prin intermediul modulului termic ar 

asigura un regim termic corespunzător în încăperile Spitalului de Pneumoftiziologie, 

alimentarea prin intermediul centralei termice pe gaz rămânând ca varianta de 

rezervă. 

 

 Determinarea efectelor investiţiei 

 

  Toate beneficiile rezultate în urma conectarii Spitalului de Pneumoftiziologie 

contribuie direct și indirect la dezvoltarea socio-economică a municipiului Bacău, 

prin: 

 

 îmbunătățirea calității aerului, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra 

sănătății populației municipiului; reducerea impactului major produs de gazele 

de ardere emise din Centrala termică a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, 

care emite noxe și produce poluare la mică înălțime, fără posibilitatea de 

dispersie; 

 creșterea calității serviciului de alimentare cu energie termică pentru încălzire 

și apă caldă de consum, aceasta conducând la creșterea sustenabilității 

sistemului de termoficare și la reducerea costurilor cu încălzirea;  

 creșterea gradului de confort a instituțiilor publice racordate la SACET; 



 reducerea efectului de încălzire globală determinat de reducerea emisiilor de 

CO2; 

 reducerea costurilor de întreținere a clădirilor prin reducerea emisiilor de NOx 

și SO2; 

 reducerea costurilor cu sănătatea datorită reducerii emisiilor echivalente de 

CO2; 

 asigurarea distribuției echilibrate a serviciilor medicale precum și 

îmbunătățirea calităţii și eficienţei îngrijirii spitalicești; 

 creșterea siguranţei şi continuității în alimentarea cu energie a consumatorilor; 

 asigurarea un serviciu sigur, la prețuri suportabile, astfel încât să fie asigurat 

confortul termic funcţie de necesități.  

 

Concluzii 

Lucrarea de racordare la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie, conduce la 

obţinerea următoarelor rezultate: 

- Producerea energiei termice ce se livra noilor consumatori în regim de cogenerare de 

înaltă eficiență asa cum este aceasta definita în directiva 2012/27/CE; 

- Reducerea consumului de energie primară/combustibil/gaze naturale, ca urmare a 

producerii de energie în cogenerare de înaltă eficiență comparativ cu producerea separată 

a energiei electrice și termice. Economia minima ce se poate realiza este de 10%; 

- Reducerea consumului de combustibil conduce la reducerea cantităților de bioxid de 

carbon, gaze cu efect de seră și alți poluanți evacuați în atmosferă; 

- Alimentarea consumatorilor direct din reţeaua de transport a energiei termice, crescând 

astfel siguranța în alimentarea cu căldură a Spitalului de Pneumoftiziologie. Creșterea 

siguranţei în alimentarea cu agent termic a consumatorului, din sursele Thermoenergy 

Group S.A. care pot funcționa pe combustibil dublu, astfel încât în eventualitatea 

scăderii presiunii gazelor naturale, nu vor mai exista limitări în asigurarea încălzirii și 

apei calde la nivelul necesarului Spitalului.  

 Investiția, ca urmare a reducerii consumului de combustibil este considerată 

investiție în domeniul eficienței energetice. 

Totodată, ca urmare a realizării lucrărilor de investiţii rezultă urmatoarele 

efecte: 

 Economie de energie primară/combustibil/gaze naturale, datorită producerii 

energiei de cogenerare de înaltă eficiență, de 51,21 mc gaze naturale/an adică 

42,17 tep/an; 

 Economia de combustibil conduce la: 

• Reducere bioxid de carbon – 99,30 [t CO2/an]; 



• Reducere emisii NOx – 0,13 [t/an]; 

• Reducere emisii gaze cu efect de seră – 99,32 [t CO2echiv./an]; 

     a) Reducere emisii gaze cu efect de sera – 4.036,48 t CO2/an; 

     b) Reducere emisii NOx – 5,22 t/an; 

     c) Reducere emisii gaze cu efect de sera – 4.037,56 tCO2echiv/an. 

 

Indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „Dezvoltarea pieţei de energie 

termică – Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”   

A. Indicatori financiari: 

 Valoare totală investiţie = 688.383,11 lei fără TVA; (140.808,20 euro fără 

TVA),  respectiv 818.306,24 lei cu TVA (167.383,87 euro cu TVA), din care 

valoarea pentru lucrările de C+M  = 440.372,48 lei fără TVA,  respectiv 524.043,25 

lei cu TVA. 

             Durata de recuperare a cheltuielilor de investiţie prin economia de energie 

totala realizata, în situaţia în care finanţarea se realizează în procent de 15% din 

bugetul UAT Bacău în cuantum de  103.257,47 lei fără TVA (21.121,39 euro fără 

TVA) şi 85% din buget de stat prin Programul „Termoficare” în cuantum de  

585.125,64 lei fara TVA (119.686,97 euro) şi s-ar ţine seama de valoarea reducerii de 

combustibil şi a valorii cantităţii de CO2 reduse -  de 1,4 ani.  

 

B. Indicatori fizici: 

 1. Realizarea de reţea termică primară în lungime de 180 m traseu, formată din 

elemente preizolate cu diametru de Dn 100; 

 2. Montajul a unui modul termic, având sarcina termică de 600 kW circuit 

încălzire și 450 kW circuit apă caldă de consum și racordarea acestuia la toate 

utilitățile (circuit încălzire, apă caldă, apă rece, electric, apă rece, canalizare) 

 

C. Grafic eşalonare investiţie: 

 Durata de execuţie a investiţiei = 9 luni, din care 3 luni organizare procedură 

contractare, 2 luni proiectare şi 4 luni execuţie (C+M+I)). 

  



 

 

 

Prin referatul nr. 145312/05.07.2021, Serviciul Tehnic Investiţii solicită aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice faza  Studiu de fezabilitate pentru  investiţia „ 

Dezvoltarea pietei de energie termica-Racordarea la SACET a Spitalului de 

Pneumoftiziologie Bacau ”. 

 

 

Faţă de cele expuse vă rugăm să adoptaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

PRIMAR 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D.L.D./ex.2 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL BACAU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECŢIA TEHNICĂ 

Nr. 146964/2 din 13.07.2021 

 

R A P O R T  

 

 

al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotarâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza  

Studiu de fezabilitate pentru  investiţia “Dezvoltarea pietei de energie termica-

Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau ”. 

 

 

Analizând proiectul de hotarâre cu titlul de mai sus, considerăm oportun: 

 

 

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru  

investiţia „ Dezvoltarea pietei de energie termica-Racordarea la SACET a 

Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau  ”. 

 

-  Articolele Hotărârii sunt în deplină legalitate. 

 

 

Faţa de cele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 

 

 

 

Direcţia Tehnică 

Mariana Olariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL BACAU 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU                               APROBAT, 

DIRECŢIA  TEHNICĂ                                                            PRIMAR 

SERVICIUL TEHNIC INVESTIŢII         Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

Nr. 145312/05.07.2021 

 

 

Referat 

 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate 

pentru  investiţia „Dezvoltarea pietei de energie termica-Racordarea la SACET 

a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau ”. 

 

Prin Programul de investiţii al municipiului Bacău pentru anul 2021 

aprobat prin Hotarârea de Consiliu Local nr. 292/28.12.2020, Anexa 1L, cont 81.02 – 

Combustibili si Energie – Thermoenergy Group, capitolul Studii si expertize, s-a 

planificat achiziţia studiului de fezabilitate „Dezvoltarea pietei de energie termica-

Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau”. 

In urma aplicării procedurii de achiziţie, Thermoenergy Group SA a 

încheiat contractul de servicii de proiectare nr. 1518/22.02.2021 cu Asocierea SC 

Euro Engineering & Consulting SRL, NRG Concept&Consulting SRL, Duica D. 

Irina PFA, care a elaborat studiul de fezabilitate. 

Alimentarea  cu  energie  termică  în  sistem  centralizat,  reprezintă  unul  

dintre    serviciile  de utilități  publice,  care    fac  parte  din  sfera  serviciilor  publice  

de  interes  general  și  au  următoarele particularități: 

-  au caracter economico-social;  

-  răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;  

-  au caracter tehnico-edilitar;  

-  au caracter permanent și regim de funcționare continuu; 

-  presupun existenta unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;  

-  aria de acoperire are dimensiuni municipale;  

-  sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice 

locale;  

-  sunt organizate pe principii economice și de eficienta;  

- pot  fi  furnizate/prestate  de  către  operatori  care  sunt  organizați  și  

funcționează  fie  în  baza reglementarilor de drept public, fie în baza reglementarilor 

de drept privat;  

Thermoenergy  Group  S.A.  Bacău  asigură  transportul  energiei  termice  

produse  sub  formă  de apă  fierbinte  prin  reţelele  termice  de  transport,  bifilare  



(tur-retur) aferente  sistemului  de alimentare centralizată cu energie termică a 

municipiului Bacău. 

Studiul de fezabilitate are drept scop stabilirea și evaluarea lucrărilor necesare 

pentru racordarea la SACET a Municipiului Bacău a unui nou consumator, Spitalul 

de Pneumoftiziologie, precum şi evidențierea efectelor economico-financiare ale 

acestei investiţii asupra activității serviciului public de alimentare cu energie termică 

a consumatorilor din municipiul Bacău. 

În prezent, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău are asigurat agentul termic 

(încălzire şi apă caldă de consum) de la centrala termică proprie pe gaz, situată în 

prezent în clădirea Ambulatoriului Pneumoftiziologie (corpul C1), construită în anul 

1958, care urmează să fie reabilitată.  

Pentru o și mai mare siguranță în asigurarea energiei termice pentru încălzire și 

apă caldă de consum, în cazul în care presiunea combustibilului gazos ar scădea, 

precum şi pentru reducerea poluării locale produsă de emisiile de gaze arse ale 

cazanelor, se propune o soluție alternativă de alimentare cu agent termic prin 

racordarea la sistemul centralizat de termoficare al municipiului Bacău prin 

intermediul unui modul termic, care să fie amplasat în vecinatatea centralei termice. 

Alimentarea de la sistemul centralizat prin intermediul modulului termic ar 

asigura un regim termic corespunzător în încăperile Spitalului de Pneumoftiziologie, 

alimentarea prin intermediul centralei termice pe gaz rămânând ca varianta de 

rezervă. 

 

 Determinarea efectelor investiţiei 

 

  Toate beneficiile rezultate în urma conectarii Spitalului de Pneumoftiziologie 

contribuie direct și indirect la dezvoltarea socio-economică a municipiului Bacău, 

prin: 

 

 îmbunătățirea calității aerului, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra 

sănătății populației municipiului; reducerea impactului major produs de gazele 

de ardere emise din Centrala termică a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, 

care emite noxe și produce poluare la mică înălțime, fără posibilitatea de 

dispersie; 

 creșterea calității serviciului de alimentare cu energie termică pentru încălzire 

și apă caldă de consum, aceasta conducând la creșterea sustenabilității 

sistemului de termoficare și la reducerea costurilor cu încălzirea;  

 creșterea gradului de confort a instituțiilor publice racordate la SACET; 



 reducerea efectului de încălzire globală determinat de reducerea emisiilor de 

CO2; 

 reducerea costurilor de întreținere a clădirilor prin reducerea emisiilor de NOx 

și SO2; 

 reducerea costurilor cu sănătatea datorită reducerii emisiilor echivalente de 

CO2; 

 asigurarea distribuției echilibrate a serviciilor medicale precum și 

îmbunătățirea calităţii și eficienţei îngrijirii spitalicești; 

 creșterea siguranţei şi continuității în alimentarea cu energie a consumatorilor; 

 asigurarea un serviciu sigur, la prețuri suportabile, astfel încât să fie asigurat 

confortul termic funcţie de necesități.  

 

Concluzii 

Lucrarea de racordare la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie, conduce la 

obţinerea următoarelor rezultate: 

- Producerea energiei termice ce se livra noilor consumatori în regim de cogenerare de 

înaltă eficiență asa cum este aceasta definita în directiva 2012/27/CE; 

- Reducerea consumului de energie primară/combustibil/gaze naturale, ca urmare a 

producerii de energie în cogenerare de înaltă eficiență comparativ cu producerea separată 

a energiei electrice și termice. Economia minima ce se poate realiza este de 10%; 

- Reducerea consumului de combustibil conduce la reducerea cantităților de bioxid de 

carbon, gaze cu efect de seră și alți poluanți evacuați în atmosferă; 

- Alimentarea consumatorilor direct din reţeaua de transport a energiei termice, crescând 

astfel siguranța în alimentarea cu căldură a Spitalului de Pneumoftiziologie. Creșterea 

siguranţei în alimentarea cu agent termic a consumatorului, din sursele Thermoenergy 

Group S.A. care pot funcționa pe combustibil dublu, astfel încât în eventualitatea 

scăderii presiunii gazelor naturale, nu vor mai exista limitări în asigurarea încălzirii și 

apei calde la nivelul necesarului Spitalului.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Investiția, ca urmare a reducerii consumului de combustibil este considerată 

investiție în domeniul eficienței energetice. 

Totodată, ca urmare a realizării lucrărilor de investiţii rezultă urmatoarele 

efecte: 

 Economie de energie primară/combustibil/gaze naturale, datorită producerii 

energiei de cogenerare de înaltă eficiență, de 51,21 mc gaze naturale/an adică 

42,17 tep/an; 

 Economia de combustibil conduce la: 

• Reducere bioxid de carbon – 99,30 [t CO2/an]; 

• Reducere emisii NOx – 0,13 [t/an]; 

• Reducere emisii gaze cu efect de seră – 99,32 [t CO2echiv./an]; 

     a) Reducere emisii gaze cu efect de sera – 4.036,48 t CO2/an; 

     b) Reducere emisii NOx – 5,22 t/an; 

     c) Reducere emisii gaze cu efect de sera – 4.037,56 tCO2echiv/an. 

Prin prezentul referat  Serviciul Tehnic Investiţii solicită aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice faza  Studiu de fezabilitate pentru  investiţia „ 

Dezvoltarea pietei de energie termica-Racordarea la SACET a Spitalului de 

Pneumoftiziologie Bacau ”, anexată. 

 

Indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „Dezvoltarea pieţei de energie 

termică – Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”   

 

D. Indicatori financiari: 

 Valoare totală investiţie = 688.383,11 lei fără TVA; (140.808,20 euro fără 

TVA),  respectiv 818.306,24 lei cu TVA (167.383,87 euro cu TVA), din care 

valoarea pentru lucrările de C+M  = 440.372,48 lei fără TVA,  respectiv 524.043,25 

lei cu TVA. 

             Durata de recuperare a cheltuielilor de investiţie prin economia de energie 

totala realizata, în situaţia în care finanţarea se realizează în procent de 15% din 

bugetul UAT Bacău în cuantum de  103.257,47 lei fără TVA (21.121,39 euro fără 

TVA) şi 85% din buget de stat prin Programul „Termoficare” în cuantum de  

585.125,64 lei fara TVA (119.686,97 euro) şi s-ar ţine seama de valoarea reducerii de 

combustibil şi a valorii cantităţii de CO2 reduse -  de 1,4 ani.  

 

E. Indicatori fizici: 

1. Realizarea de reţea termică primară în lungime de 180 m traseu, formată din 

elemente preizolate cu diametru de Dn 100; 

 

 



 2. Montajul a unui modul termic, având sarcina termică de 600 kW circuit 

încălzire și 450 kW circuit apă caldă de consum și racordarea acestuia la toate 

utilitățile (circuit încălzire, apă caldă, apă rece, electric, apă rece, canalizare) 

 

F. Grafic eşalonare investiţie: 

 Durata de execuţie a investiţiei = 9 luni, din care 3 luni organizare procedură 

contractare, 2 luni proiectare şi 4 luni execuţie (C+M+I)). 
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                                                                            Întocmit, 

                                                                  Daniela DUŢESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 146964/1 din 13.07.2021 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice faza  Studiu de fezabilitate pentru  investiţia „ Dezvoltarea 

pietei de energie termica-Racordarea la SACET a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” 

 

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

 

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

cu modificările şi completările ulterioare, care precizează: 

Art.44 (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. 5(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, care 

precizează : 

Art. 5(1) Documentaţiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel: 

  b) în cazul intervenţiilor la construcţii existente: 

    (i)  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

    (ii)  proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor; 

    (iii)  proiect tehnic de execuţie; 

-Prevederilor art. 140 alin. (1) şi (3), ale art. 154 alin. (1), 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.154 (1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 

României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune 

măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ 

ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor  

administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, 

precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

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 alin. (2) lit. b) și alin. 4 lit. d) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează: 

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

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

municipiului; 

(4) In 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. 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 146964 din 13.07.2021 

                                                       CĂTRE 

                                          DIRECŢIA ECONOMICĂ 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

                       DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

 

       Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) şi 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 hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice faza  Studiu de fezabilitate pentru  investiţia „ 

Dezvoltarea pietei de energie termica-Racordarea la SACET a Spitalului de 

Pneumoftiziologie Bacau”, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de 

specialitate. Vă rugăm ca până la data de 20.07.2021 să le depuneţi în format letric la 

Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

            LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                       AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                                NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 


