
aROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

DEZVOLTARE STRATEGICA ȘI PROGRAME 

 

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 hotarare privind aprobarea documentației 

tehnico-economice faza SF la obiectivul de investiții „REABILITAREA 

REŢELELOR TERMICE DE TRANSPORT PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI 

ENERGETICE A SISTEMULUI CENTRALIZAT DE TERMOFICARE DIN 

MUNICIPIUL BACĂU”, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de 

specialitate. Vă rugăm ca până la data de 16.12.2021 să le depuneți în format letric 

la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU SECRETARUL GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
  



ROMÂNIA          
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU     
NR.  188306 din 16.12.2021                 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărăre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF la 
obiectivul de investiții„REABILITAREA REŢELELOR TERMICE DE TRANSPORT 

PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A SISTEMULUI CENTRALIZAT 
DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL BACĂU” 

 
 
Programul Operational Infrastructura Mare, Axa prioritara 7 are ca scop creşterea eficienţei 

energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, prioritizându-se investiţiile 
funcţie de fondurile de finanţare disponibile şi pentru obţinerea efectelor maxime. Sprijinirea eficienţei 
energetice se face prin promovarea investiţiilor în eficienţa energetică a sectorului de termoficare în vederea 
reducerii pierderilor de energie termică în reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic. 

 
Beneficiarii programului sunt autoritățile administrației publice locale care dețin în proprietate 

sisteme centralizate de alimentare cu energie termică.  
 
Municipiul Bacău este proprietarul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică 

(SACET), iar Thermoenergy Group S.A. Bacău este Operatorul Serviciului Public de Termoficare al 
Municipiului Bacău, pe o perioada de 20 de ani (2014 - 2034), în baza contractului de delegare prin 
concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 
2/12.12.2014. 

Municipiul Bacău doreste să implementeze un proiect de reabilitare a rețelelor de transport în 
vederea creșterii eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare. 

Acest proiect este realizat cu sprijinul Operatorul SACET, S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacău, 
care a fost delegat pentru achiziția Studiului de Fezabilitate și vizează o primă etapă de reabilitare pentru 
un număr de 4 tronsoane în lungime totală de 8,9 km de rețea, pe toate cele 3 ramuri ale rețelei de transport, 
respectiv cele cu gradul cel mai mare de uzură și avarii înregistrate. 

Finanțarea proiectului de reabilitare a rețelelor termice de transport va fi asigurată în procent de 
85% din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operational Infrastructura Mare, Axa 
Prioritară 7, Obiectivul Specific 7.1, 13% din Bugetul de Stat și 2% din bugetul Municipiului Bacau.  

 
Obiectivele specifice axei POIM - AP 7, OS 7.1 sunt: 
• reducerea pierderilor de energie termică în reţelele de transport, asigurându-se astfel 

creşterea eficienţei energetice în întregul sistem şi totodată reducerea costurilor pentru 
energia termică livrată/vândută; 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a reducerii consumului de 
combustibil; 



• îmbunătăţirea parametrilor tehnici ai reţelelor termice care se reabilitează şi ca o consecinţă 
reducerea costurilor de exploatare şi mentenanţă; 

• îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii serviciului de alimentare cu căldură pentru încălzire şi 
apă caldă de consum furnizate consumatorilor casnici şi non-casnici. 

 
Astfel, obiectivele proiectului, corelate cu cele ale POIM, sunt: 
• reducerea pierderilor de energie termică în reţelele de transport, asigurându-se astfel 

creşterea eficienţei energetice în întregul sistem, prin reabilitarea reţelelor termice de 
transport; reducerea pierderilor este de 64,76 TJ/an (15.466,80 Gcal/an); 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 4.037,56 tCO2 echiv. ca urmare a reducerii 
consumului de combustibil; 

• creşterea eficienţei nete globale a producerii energiei în cogenerare de înaltă eficienţă, cu 
reducerea consumului de combustibil (gaze naturale) cu 71,95 TJ/an; 

• producerea energiei termice ce se livra noilor consumatori în regim de cogenerare de înaltă 
eficienţă aşa cum este aceasta definită în directiva 2012/27/CE; 

• creşterea veniturilor operatorului sistemul de termoficare, prin creşterea cantităţilor de 
energie electrică şi termică vândute; 

• reducerea cheltuielilor constante atât în activitatea de producere cât şi în cea de transport a 
energiei termice. 

Investiţia, ca urmare a reducerii consumului de combustibil este considerată investiţie în domeniul 
eficienţei energetice. 

 
Lungimea reţelei de transport este de circa 35,715 km traseu (inclusiv breteaua de legătură între 

ramura Cornişa si ramura Sofert), din care în amplasare subterană este de aproximativ 55 %, iar supraterană 
este de circa 45 %. 

 
În cadrul prezentului studiu de fezabilitate au fost propuse spre reabilitare patru tronsoane de 

reţea termică de transport. Cele patru tronsoane de reţea termică propuse spre reabilitare sunt: 
■ Tronson 1 - Ramura Republicii: pentru furnizare către consumatorii urbani din zona de sud a 

oraşului, aici fiind gradul cel mai mare de branşare si pentru asigurarea livrării energiei termice 
către S.C. Aerostar S.A.; 

■ Tronson 2 - Ramura Sofert str. Garofiţei: o avarie pe această ramură întrerupe furnizarea către 
zona de centru şi nord; 

■ Tronson 3 - Ramura Sofert str. 9 Mai: o avarie pe această ramură întrerupe funcţionarea cu ramura 
de închidere inelară dintre Sofert şi Cornişa; 

■ Tronson 4 - Ramura Cornişa: din cauza vechimii foarte mari (peste 40 de ani), nu se poate ridica 
presiunea la valori necesare funcţionării ramurii de închidere inelară. 

 
Tronsoanele de reţea termică de transport propuse spre reabilitare au o lungime de traseu de 8.980,0 

m (17,96 km de conducte) şi sunt prezentate în planul de încadrare în zonă cât şi în planurile de situaţie 
anexate prezentei documentaţii. 

 
Realizarea lucrarilor de reabilitare a retelelor termice de transport ar transmite comunitatii locale 

un semnal putemic deoarece reprezinta o actiune concreta realizata in sensul alegerii unei solutii durabile, 



moderne, eficiente din punct de vedere energetic si prietenoase cu mediul inconjurator pentru asigurarea 
necesarului de energie termica. 

 
Conform devizului general, parte integranta a documentatiei tehnico-economice faza SF la 

obiectivul de investitii „Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru creşterea eficienţei energetice a 
sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău” intocmit de Asocierea SC Euro Engineerging 
& Consulting S.R.L., NRG Concept & Consulting S.R.L., P.F.A. Duica D. Irina in noiembrie 2021, 
propunem aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, dupa cum urmeaza: valoare 
totala: 113.694.736,19 lei cu TVA, din care C+M: 102.429.036,19 lei. 

 
Finantarea obiectivului mai sus mentionat va fi asigurata din asigurata in procent de 85% din 

Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Infrastructura Mare, 
Obiectivul Specific 7.1, 13% din Bugetul de Stat si 2% din bugetul Municipiului Bacau, după 
aprobarea Cererii de finanțare și conform Programului de investitii pe anul 2022, cap.81.02 - Combustibil 
și energie, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin acest proiect de Hotarâre. 

 
Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma propusă. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
  



ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
DEZVOLTARE STRATEGICA ȘI PROGRAME 
 
Nr . 188311/2 din 16.12.2021 
 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice, faza SF, pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru creşterea eficienţei energetice a 

sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău” 

 

Programul Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritara 7 are ca scop creşterea eficienţei 
energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, prioritizându-se investiţiile 
funcţie de fondurile de finanţare disponibile şi pentru obţinerea efectelor maxime. Sprijinirea eficienţei 
energetice se face prin promovarea investiţiilor în eficienţa energetică a sectorului de termoficare în vederea 
reducerii pierderilor de energie termică în reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic. 

Beneficiarii programului sunt autoritățile administrației publice locale care dețin în proprietate 
sisteme centralizate de alimentare cu energie termică.  

Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură 
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. 

Documentele tehnico-economice supuse aprobării au fost întocmite în conformitate cu cerințele 
tehnice, normativele și legislația în vigoare, iar finantarea obiectivului mai sus mentionat va fi asigurata din 
asigurata in procent de 85% din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational 
Infrastructura Mare, Obiectivul Specific 7.1, 13% din Bugetul de Stat si 2% din bugetul Municipiului 
Bacau, după aprobarea Cererii de finanțare și conform Programului de investitii pe anul 2022, cap.81.02 - 
Combustibil și energie, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin acest proiect de Hotarâre, 
motiv pentru care avizăm favorabil proiectul de hotărâre în forma propusă.  

Beneficiar: Municipiul Bacău. 
 
 

Director Executiv Adjunct, 
Camelia ROTARU COLOMBO 

Inspector de specialitate, 
Iulian BULIMAR 

 
 

  



 
DIRECTIA TEHNICA 
DEZVOLTARE STRATEGICA SI PROGRAME 
SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE 
 
 
Nr. 187987 / 15.12.2021 

 
 

REFERAT 
privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF la obiectivul de investiții 

„Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru creşterea eficienţei energetice a 
sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău” 

 
 
 
Programul Operational Infrastructura Mare, Axa prioritara 7 are ca scop creşterea eficienţei 

energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, prioritizându-se investiţiile 
funcţie de fondurile de finanţare disponibile şi pentru obţinerea efectelor maxime. Sprijinirea eficienţei 
energetice se face prin promovarea investiţiilor în eficienţa energetică a sectorului de termoficare în vederea 
reducerii pierderilor de energie termică în reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic. 

 
Beneficiarii programului sunt autoritățile administrației publice locale care dețin în proprietate 

sisteme centralizate de alimentare cu energie termică.  
 
Municipiul Bacău este proprietarul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică 

(SACET), iar Thermoenergy Group S.A. Bacău este Operatorul Serviciului Public de Termoficare al 
Municipiului Bacău, pe o perioada de 20 de ani (2014 - 2034), în baza contractului de delegare prin 
concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat nr. 
2/12.12.2014.  

Municipiul Bacău doreste să implementeze un proiect de reabilitare a rețelelor de transport în 
vederea creșterii eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare. Acest proiect este realizat cu 
sprijinul Operatorul SACET, S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacău, care a fost delegat pentru achiziția 
Studiului de Fezabilitate și vizează o primă etapă de reabilitare pentru un număr de 4 tronsoane în lungime 
totală de 8,9 km de rețea, pe toate cele 3 ramuri ale rețelei de transport, respectiv cele cu gradul cel mai 
mare de uzură și avarii înregistrate. 

Finanțarea proiectului de reabilitare a rețelelor termice de transport va fi asigurată în procent de 
85% din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operational Infrastructura Mare, Axa 
Prioritară 7, Obiectivul Specific 7.1, 13% din Bugetul de Stat și 2% din bugetul Municipiului Bacau.  

 
Obiectivele specifice axei POIM - AP 7, OS 7.1 sunt: 

• reducerea pierderilor de energie termică în reţelele de transport, asigurându-se astfel creşterea 

APROB, 

PRIMAR 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 



eficienţei energetice în întregul sistem şi totodată reducerea costurilor pentru energia termică 
livrată/vândută; 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a reducerii consumului de combustibil; 
• îmbunătăţirea parametrilor tehnici ai reţelelor termice care se reabilitează şi ca o consecinţă 

reducerea costurilor de exploatare şi mentenanţă; 
• îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii serviciului de alimentare cu căldură pentru încălzire şi apă 

caldă de consum furnizate consumatorilor casnici şi non-casnici. 
 
Astfel, obiectivele proiectului, corelate cu cele ale POIM, sunt: 

• reducerea pierderilor de energie termică în reţelele de transport, asigurându-se astfel creşterea 
eficienţei energetice în întregul sistem, prin reabilitarea reţelelor termice de transport; 
reducerea pierderilor este de 64,76 TJ/an (15.466,80 Gcal/an); 

• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 4.037,56 tCO2 echiv. ca urmare a reducerii 
consumului de combustibil; 

• creşterea eficienţei nete globale a producerii energiei în cogenerare de înaltă eficienţă, cu 
reducerea consumului de combustibil (gaze naturale) cu 71,95 TJ/an; 

• producerea energiei termice ce se livra noilor consumatori în regim de cogenerare de înaltă 
eficienţă aşa cum este aceasta definită în directiva 2012/27/CE; 

• creşterea veniturilor operatorului sistemul de termoficare, prin creşterea cantităţilor de energie 
electrică şi termică vândute; 

• reducerea cheltuielilor constante atât în activitatea de producere cât şi în cea de transport a 
energiei termice. 

Investiţia, ca urmare a reducerii consumului de combustibil este considerată investiţie în domeniul 
eficienţei energetice. 

 
Lungimea reţelei de transport este de circa 35,715 km traseu (inclusiv breteaua de legătură între 

ramura Cornişa si ramura Sofert), din care în amplasare subterană este de aproximativ 55 %, iar supraterană 
este de circa 45 %. 

 
În cadrul prezentului studiu de fezabilitate au fost propuse spre reabilitare patru tronsoane de reţea 

termică de transport. Cele patru tronsoane de reţea termică propuse spre reabilitare sunt: 
■ Tronson 1 - Ramura Republicii: pentru furnizare către consumatorii urbani din zona de sud a 

oraşului, aici fiind gradul cel mai mare de branşare si pentru asigurarea livrării energiei termice 
către S.C. Aerostar S.A.; 

■ Tronson 2 - Ramura Sofert str. Garofiţei: o avarie pe această ramură întrerupe furnizarea către 
zona de centru şi nord; 

■ Tronson 3 - Ramura Sofert str. 9 Mai: o avarie pe această ramură întrerupe funcţionarea cu ramura 
de închidere inelară dintre Sofert şi Cornişa; 

■ Tronson 4 - Ramura Cornişa: din cauza vechimii foarte mari (peste 40 de ani), nu se poate ridica 
presiunea la valori necesare funcţionării ramurii de închidere inelară. 

Tronsoanele de reţea termică de transport propuse spre reabilitare au o lungime de traseu de 8.980,0 m 
(17,96 km de conducte) şi sunt prezentate în planul de încadrare în zonă cât şi în planurile de situaţie anexate 
prezentei documentaţii. 
 



Realizarea lucrarilor de reabilitare a retelelor termice de transport ar transmite comunitatii locale 
un semnal putemic deoarece reprezinta o actiune concreta realizata in sensul alegerii unei solutii durabile, 
moderne, eficiente din punct de vedere energetic si prietenoase cu mediul inconjurator pentru asigurarea 
necesarului de energie termica. 

 
Conform devizului general, parte integranta a documentatiei tehnico-economice faza SF la 

obiectivul de investitii „Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru creşterea eficienţei energetice a 
sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău” intocmit de Asocierea SC Euro Engineerging 
& Consulting S.R.L., NRG Concept & Consulting S.R.L., P.F.A. Duica D. Irina in noiembrie 2021, 
propunem aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, dupa cum urmeaza: valoare 
totala: 113.694.736,19 lei, cu TVA, din care C+M: 102.429.036,19 lei. 

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 referitor la finantele publice locale, propunem 
promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice faza SF la 
obiectivul de investitii „Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru creşterea eficienţei energetice a 
sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău”.  

Finantarea obiectivului mai sus mentionat va fi asigurata din asigurata in procent de 85% din 
Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Infrastructura Mare, 
Obiectivul Specific 7.1, 13% din Bugetul de Stat si 2% din bugetul Municipiului Bacau, după 
aprobarea Cererii de finanțare și conform Programului de investitii pe anul 2022, cap.81.02 - Combustibil 
și energie, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin acest proiect de Hotarâre. 

 
 
Director Executiv Adjunct Inspector de Specialitate 

Camelia ROTARU COLOMBO Iulian BULIMAR 
 

 
  



ROMÂNIA         PROIECT AVIZAT 
JUDEȚUL BACĂU           SECRETARUL GENERAL 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU    AL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr.188305 din 16.12.2021                                                        NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru creşterea eficienţei 
energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU  
Având în vedere: 
 

• Avizul CTA nr. 24 din 09.12.2021, înaintat de operatorul SACET S.C. Thermoenergy 
Group S.A. Bacău prin adresa sa nr. 2845/14.12.2021, prin care s-a aprobat documentația 
tehnico-economică, faza SF, la obiectivul de investiții „Reabilitarea reţelelor termice de 
transport pentru creşterea eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare din 
municipiul Bacău”; 

• Referatul nr. 187987/15.12.2021 al Serviciului Implementare Proiecte și Finanțări 
Locale/Externe prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF 
la obiectivul de investiții „Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru creşterea 
eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău”; 

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 188306 din 16.12.2021 
• Raportul Direcției Juridice , inregistrat cu nr. 188311/1/16.12.2021; 
• Raportul structurii Dezvoltare Strategică și Programe , înregistrat cu 

nr.188311/2/16.12.2021; 
• Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile art. 5 (1) lit. "a" alin (ii) și art. 7 (1) din HG nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 140 alin. (I) și alin. (3 ), ale art. 196 alin. (I) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și 
ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• In temeiul 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 și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRÂȘTE 
 



ART. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul 
de investiții „Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru creşterea eficienţei energetice a 
sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 1 - Studiul de 
Fezabilitate si Anexei nr. 2 – Analiza Cost Beneficiu, părți integrante din prezenta hotărâre. 
 
ART. 2 Se aprobă Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, conform Anexei nr. 3, parte 
integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: valoare totală: 113.694.736,19 lei cu TVA, 
din care C+M: 102.429.036,19 lei cu TVA, conform Devizului General anexat, parte componenta 
a documentatiei tehnice Studiu de fezabilitate „Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru 
creşterea eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău”. 
 
ART. 3 (1) Se aprobă prognoza Planului Tarifar pentru tariful de facturare al energiei termice, 
conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre, stabilit prin Analiza Cost-Beneficiu 
din cadrul Studiului de Fezabilitate, prevăzut la  ART. 1. din prezenta hotărâre. 
(2) Respectarea prognozei Planului Tarifar se va realiza în situația încheierii Contractului de 
Finanțare în cadrul POIM, Axa 7, O.S. 7.1, pentru proiectul „Reabilitarea reţelelor termice de 
transport pentru creşterea eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare din 
municipiul Bacău”, sub condiția menținerii la valorile estimate în Studiul de Fezabilitate și Analiza 
Cost-Beneficiu a elementelor de calcul. În situația în care elemente, care conform regulilor de 
piață, își pot schimba valorile și/sau apar reglementări legale care au implicare în stabilirea 
tarifelor, prognoza Planului Tarifar se va modifica corespunzător. 
 
ART. 4 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
Direcția Tehnică – Dezvoltare Strategică și Programe, Serviciul Implementare Proiecte și Finanțări 
locale/externe. 
 
ART. 5 Hotărârea va fi comunicată, Directiei Tehnice – Dezvoltare Strategică și Programe, 
Serviciul Implementare Proiecte și Finanțări locale/externe, Directiei Economice din cadrul 
Primăriei Municipiului Bacău și operatorului SACET, S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacău. 
 
ART. 6 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 
termen legal Instituției Prefectului-Județul Bacău pentru verificarea legalității. 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
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Anexa nr. 1 la HCL nr ______ / _______________ 

 
 
 
 
 
 
 

STUDIU DE FEZABILITATE 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru 

creşterea eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare din 
municipiul Bacău” 
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Director Executiv Adjunct 
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Anexa nr. 2 la HCL nr ______ / _______________ 

 
 

Analiza Cost Beneficiu 
„Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru creşterea eficienţei energetice 

a sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Bacău" 
 

(reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacău) 
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ROMÂNIA     Anexa nr. 3 la HCL nr ______ / ______________ 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
faza SF, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea reţelelor termice de transport pentru 

creşterea eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacău” 

I. 
Vaaloare totală a obiecivului de investiții, 
lei cu TVA, 
din care: 

113.694.736,19 

II. ValoareTVA a obiectivului, lei 17.995.915,83 

III. Valoare construcții și montaj (C+M), 
lei cu TVA 102.429.036,19 

I. 

Valoarea obiectivului de investiții 
propusă spre finanțare în cadrul POIM 2014-
2020, Axa 7, O.S. 7.1 - Creșterea eficientei 
energetice în sistemele centralizate de transport 
si distributie a energiei termice în orașele 
selectate, 
 
lei cu TVA 
din care: 

113.694.736,19 

= 
rd

. 2
. +

 rd
. 3

 +
 rd

. 4
. +

 rd
. 5

. 

1. 
Valoarea eligibilă, 
lei cu TVA, 
din care: 

 94.234.168,70 

2. - Valoare nerambursabilă, 
lei fără TVA 98% 92.349.485,32 

3. 
- Contribuția eligibilă 

a beneficiarului Municipiul Bacău, 
lei fără TVA 

2% 1.884.683,37 

APROB 

PRIMAR 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 



4. 
Valoarea TVA aferentă valorii nerambursabile, 
neeligibilă, recuperabilă de la bugetul de stat, 
lei 

17.671.950,64 

5. Contribuția neeligibilă a beneficiarului 
Municipiul Bacău, inclusiv valoarea TVA 
aferentă contribuției eligibile a beneficiarului, 
lei 

1.788.616,85 

 

Întocmit, conform Gevizului General, faza SF, 
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Anexa nr. 4 la HCL nr ______ / _______________ 
 
 
 
 
 
 
 

Planul Tarifar pentru tariful de facturare al energiei termice 
(prognoză) 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ   
Nr. 188311/1 din 16.12.2021 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu 
de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea reţelelor termice de transport 

pentru creşterea eficienţei energetice a sistemului centralizat de termoficare din municipiul 
Bacău” 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
- Prevederilor art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art.44(1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se 

asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din 

imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei 

publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative; 

-Prevederilor art. 5 (1) lit. "a" alin (ii) și art. 7 (1) din HG nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completarile ulterioare, care precizează : 

Art.5(1)lit.(a) Documentatiile tehnico-economice se elaboreaza pe faze de proiectare, astfel: 

    a) in cazul obiectivelor noi de investitii: 

    (ii)  studiu de fezabilitate; 

Art. 7 (1) Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economica prin care proiectantul, fara a 

se limita la datele si informatiile cuprinse in nota conceptuala si in tema de proiectare si, dupa caz, 

in studiul de prefezabilitate, analizeaza, fundamenteaza si propune minimum doua scenarii/optiuni 

tehnico-economice diferite, recomandand, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-

economic(a) optim(a) pentru realizarea obiectivului de investitii 

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

art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 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 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 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care 

precizează: 

Art (2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

        b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 

municipiului  

(4)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

    d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de 

investitii de interes local, in conditiile legii; 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 



 

 

 

 
 


