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JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
Nr.  125080 din 16.03.2023 
                                                     CATRE 

                                              DIRECTIA JURIDICA 

      DEZVOLTARE STRATEGICA SI PROGRAME 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 

Avand în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) si alin. (5) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificata si completata, va informam ca 

v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul de investitii: ''RENOVARE 

INTEGRATĂ A COLEGIULUI NAŢIONAL VASILE ALECSANDRI BACĂU", în 

vederea analizarii si întocmirii rapoartelor de specialitate. Va rugam ca pana la data 

de 20.03.2023 să le depuneti în format letric la Secretarul General al Municipiului 

Bacau. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU   SECRETARUL GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BACAU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
  



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
NR. 125076 din 16.03.2023 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. 

la obiectivul de investitii: ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile Alecsandri 
Bacău" 

 
Educația reprezintă un domeniu esențial al vieții comunitare și mecanismul sub egida căruia 
societatea poate înregistra progrese semnificative. Un sistem de învățământ calitativ și performant, 
adaptat la standardele contemporane de incluziune socială și dezvoltare durabilă, reprezintă 
garanția unui viitor sustenabil, armonios și prielnic pentru fiecare cetățean. 

In cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău (S.I.D.U.), document 
programatic și instrument obligatoriu pentru atragerea fondurilor nerambursabile, a fost 
identificata ca prioritate reabilitarea infrastructurii educationale din Municipiul Bacau. Totodata 
trebuie facute eforturi considerabile in vederea restaurarii cladirilor de patrimoniu, repere 
arhitectonice ale vechiului oras.  

Conform ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2314/20004, privind aprobarea Listei 
monumentelor istorice, actualizata si a Listei monumentelor istorice disparute, cladirea C1 a 
Colegiului National Vasile Alecsandri este monument istoric, inscrisa in Lista monumentelor 
istorice, cod LMI:BC-II-m-B-00762.  

Cladirea are un regim de inaltime P+1, arie construita desfasurata de 5240 m2 si suprafata 
construita de 1750 m2.  

În contextul elaborării Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), Municipiul Bacău 
a inițiat demersurile necesare în vederea elaborării unui portofoliu de proiecte în concordanță cu 
prioritățile de investiții asumate de România. 

P.N.R.R. reprezintă documentul strategic care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile 
de investiții pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență. Scopul PN.R.R. se axează 
pe accelerarea implementării reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe, respectiv 
asigurarea ameliorării stării economiei naționale după criza generată de COVID-19, creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forței de muncă, sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale.  

Obiectivul general al P.N.R.R. îl reprezintă dezvoltarea României prin realizarea unor programe 
și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, 
capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri 
alocate pentru România în cadrul mecanismului. 



P.N.R.R. este structurat pe 15 componente. La sfârșitul lunii martie 2022, au fost aprobate 
ghidurile solicitantului pentru Componenta C5 – Valul Renovării. Prin intermediul acesteia se 
propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a 
consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, 
conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia.  

În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de 
creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/renovare 
integrată a clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane m² de 
clădiri publice, prin  următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și 
eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică.  

Schema va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică 
privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul 
anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor 
cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie 
primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și de cel puțin 60% (renovare aprofundată) în 
comparație cu situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice 
privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului 
privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).  

În acest context au fost inițiate demersurile privind întocmirea aplicației de finanțare aferentă 
proiectului ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile Alecsandri Bacău", clădire de 
patrimoniu cu valoare istorică, emblematică pentru arhitectura de patrimoniu din județul Bacău. 
Aceste demersuri au fost finalizate prin semnarea contractului de finantare nr. 66519/03.06.2022, 
in valoare de 29 680 208,66 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 29 680 208,66 
lei. 

Obiectivul general al proiectului “Renovare integrata a Colegiului National Vasile Alecsandri 
Bacau” – vizeaza tranzitia catre un fond construit rezilient si verde.  

Obiectivul specific al proiectului este renovarea integrata (consolidare seismica si renovare 
energetica moderata) a corpului de cladire C1 a Colegiului National Vasile Alecsandri Bacau, 
monument istoric  inscris in Lista Monumentelor Istorice, cod LMI: BC-II-m-B-00762.  

In cadrul proiectului vor fi efectuate urmatoarele categorii de interventii asupra imobilului: 

1. Realizarea unor camasuiri ale zidariei existente, pe ambele fete, la interiorul cladirii si pe 
fata interioara a peretilor perimetrali (pentru a nu afecta fatadele); 

2. Realizarea unor grinzi de fundare pe zonele camasuite; 

3. Refacerea trotuarelor de garda, acolo unde este cazul si asigurarea etanseitatii intre acestea 
si subsolul cladirii; 

4. Amplasarea in canivouri etanse a instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare exterioare 
constructiei, pentru evitarea umezirii terenului de fundare in cazul unei avarii; 



5. Termoizolarea peretilor exteriori, a pardoselii si a plafonului, folosind materiale speciale 
pentru cladiri monumente istorice; 

6. Inlocuirea tamplariei exterioare din lemn statificat cu geam dublu termopan cu o tamplarie 
tot din lemn stratificat, cu pachet triplu-termoizolant, echipata cu grile higroreglabile ce vor asigura 
necesarul de aer proaspat; 

7. Inlocuirea conductelor de distributie a agentului termic in cladiri, inlocuirea vanelor si a 
celorlalte elemente care compun instalatia de distributie a agentului termic pentru incalzire si 
preparare a apei calde; 

8. Inlocuirea surselor de lumina incandescente cu LED si realizarea unei automatizari a 
sistemului electric de tip BMS; 

9. Montarea panourilor fotovoltaice care vor asigura producerea energiei electrice pentru 
iluminat. 

Conform devizului general, parte integranta a documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la 
obiectivul de investitii: ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile Alecsandri Bacău" 
intocmit de S.C. Polarh design S.R.L. Bucuresti in martie 2023, propunem aprobarea principalilor 
indicatori tehnico-economici ai obiectivului, dupa cum urmeaza:  

A. Indicatori financiari: 

Valoare totala investitie = 42.524.805,25 lei fara T.V.A.,  respectiv 50.533.916,98 lei cu T.V.A.,  
din care valoarea pentru lucrarile de C+M  = 35.913.222,64 lei fara T.V.A.,  respectiv 
42.736.734,94 lei cu T.V.A.. 

B. Indicatori fizici: 

- suprafata totala a terenului 9146 m2, din acte 

- suprafata construita aferenta proiectului 1750 m2 

- suprafata desfasurata aferenta proiectului 5240 m2. 

C. Grafic esalonare investitie: 

Durata de executie =  24 luni. 

Lucrarile se vor efectua cu eliberarea spatiilor de catre utilizatori, nefiind posibila executia 
lucrarilor sub exploatare. 
 
Fata de cele prezentate, va rog sa aprobati proiectul de hotarare în forma propusa. 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
  



ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 
DEZVOLTARE STRATEGICA SI PROGRAME 
Nr . 125080/3 din 16.03.2023 

 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 
hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de 

investitii: ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile Alecsandri Bacău" 

 

P.N.R.R. reprezintă documentul strategic care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de 
investiții pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență.  

Obiectivul general al P.N.R.R. îl reprezintă dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte 
esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și 
potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri alocate pentru România în cadrul 
mecanismului. 

Schema va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică privind 
o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie 
pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), 
lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30% (renovare 
moderată) și de cel puțin 60% (renovare aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării și va 
respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii 
semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01). 

Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau 
în completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din împrumuturi interne si externe, 
contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile 
deliberative. 

Documentele tehnico-economice supuse aprobarii au fost întocmite în conformitate cu cerintele tehnice, 
normativele si legislatia în vigoare, iar finantarea nerambursabila  prin P.N.R.R. este de 29 680 208,66 lei.  

Beneficiar: Municipiul Bacau. 
 

       DIRECTOR EXECUTIV        
                            ADRIAN DOSPINESCU                     
  



PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECTIA TEHNICA 
DEZVOLTARE STRATEGICA SI PROGRAME 
Nr . 124703/15.03.2023  

 
 

 
 

REFERAT 
 
 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la obiectivul de 
investitii: 

''RENOVARE INTEGRATĂ A COLEGIULUI NAŢIONAL VASILE 
ALECSANDRI BACĂU" 

 
 

Educația reprezintă un domeniu esențial al vieții comunitare și mecanismul sub egida căruia 
societatea poate înregistra progrese semnificative. Un sistem de învățământ calitativ și performant, 
adaptat la standardele contemporane de incluziune socială și dezvoltare durabilă, reprezintă 
garanția unui viitor sustenabil, armonios și prielnic pentru fiecare cetățean. 

In cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău (S.I.D.U.), document 
programatic și instrument obligatoriu pentru atragerea fondurilor nerambursabile, a fost 
identificata ca prioritate reabilitarea infrastructurii educationale din Municipiul Bacau. Totodata 
trebuie facute eforturi considerabile in vederea restaurarii cladirilor de patrimoniu, repere 
arhitectonice ale vechiului oras.  

Conform ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2314/20004, privind aprobarea Listei 
monumentelor istorice, actualizata si a Listei monumentelor istorice disparute, cladirea C1 a 
Colegiului National Vasile Alecsandri este monument istoric, inscrisa in Lista monumentelor 
istorice, cod LMI:BC-II-m-B-00762.  

Cladirea are un regim de inaltime P+1, arie construita desfasurata de 5240 m2 si suprafata 
construita de 1750 m2.  

În contextul elaborării Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), Municipiul Bacău 
a inițiat demersurile necesare în vederea elaborării unui portofoliu de proiecte în concordanță cu 
prioritățile de investiții asumate de România. 

P.N.R.R. reprezintă documentul strategic care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile 
de investiții pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență. Scopul PN.R.R. se axează 
pe accelerarea implementării reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe, respectiv 
asigurarea ameliorării stării economiei naționale după criza generată de COVID-19, creșterea 

APROB, 

PRIMAR 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 



economică și crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forței de muncă, sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale.  

Obiectivul general al P.N.R.R. îl reprezintă dezvoltarea României prin realizarea unor programe 
și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, 
capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri 
alocate pentru România în cadrul mecanismului. 

P.N.R.R. este structurat pe 15 componente. La sfârșitul lunii martie 2022, au fost aprobate 
ghidurile solicitantului pentru Componenta C5 – Valul Renovării. Prin intermediul acesteia se 
propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a 
consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, 
conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia.  

În cadrul Investiției 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de 
creștere a eficienței energetice a fondului construit existent, Axa 2 - Schema de granturi pentru 
eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: renovarea moderată sau aprofundată/renovare 
integrată a clădirilor publice se va finanța renovarea energetică a cel puțin 2,3 milioane m² de 
clădiri publice, prin  următoarele tipuri de proiecte: proiecte integrate (consolidare seismică și 
eficiență energetică) și proiecte de renovare energetică.  

Schema va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică 
privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul 
anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor 
cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie 
primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și de cel puțin 60% (renovare aprofundată) în 
comparație cu situația anterioară renovării și va respecta Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice 
privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului 
privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).  

În acest context au fost inițiate demersurile privind întocmirea aplicației de finanțare aferentă 
proiectului ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile Alecsandri Bacău", clădire de 
patrimoniu cu valoare istorică, emblematică pentru arhitectura de patrimoniu din județul Bacău. 
Aceste demersuri au fost finalizate prin semnarea contractului de finantare nr. 66519/03.06.2022, 
in valoare de 29 680 208,66 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 29 680 208,66 
lei. 

Obiectivul general al proiectului “Renovare integrata a Colegiului National Vasile Alecsandri 
Bacau” – vizeaza tranzitia catre un fond construit rezilient si verde.  

Obiectivul specific al proiectului este renovarea integrata (consolidare seismica si renovare 
energetica moderata) a corpului de cladire C1 a Colegiului National Vasile Alecsandri Bacau, 
monument istoric  inscris in Lista Monumentelor Istorice, cod LMI: BC-II-m-B-00762.  

In cadrul proiectului vor fi efectuate urmatoarele categorii de interventii asupra imobilului: 



1. Realizarea unor camasuiri ale zidariei existente, pe ambele fete, la interiorul cladirii si pe 
fata interioara a peretilor perimetrali (pentru a nu afecta fatadele); 

2. Realizarea unor grinzi de fundare pe zonele camasuite; 

3. Refacerea trotuarelor de garda, acolo unde este cazul si asigurarea etanseitatii intre acestea 
si subsolul cladirii; 

4. Amplasarea in canivouri etanse a instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare exterioare 
constructiei, pentru evitarea umezirii terenului de fundare in cazul unei avarii; 

5. Termoizolarea peretilor exteriori, a pardoselii si a plafonului, folosind materiale speciale 
pentru cladiri monumente istorice; 

6. Inlocuirea tamplariei exterioare din lemn statificat cu geam dublu termopan cu o tamplarie 
tot din lemn stratificat, cu pachet triplu-termoizolant, echipata cu grile higroreglabile ce vor asigura 
necesarul de aer proaspat; 

7. Inlocuirea conductelor de distributie a agentului termic in cladiri, inlocuirea vanelor si a 
celorlalte elemente care compun instalatia de distributie a agentului termic pentru incalzire si 
preparare a apei calde; 

8. Inlocuirea surselor de lumina incandescente cu LED si realizarea unei automatizari a 
sistemului electric de tip BMS; 

9. Montarea panourilor fotovoltaice care vor asigura producerea energiei electrice pentru 
iluminat. 

Conform devizului general, parte integranta a documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I. la 
obiectivul de investitii: ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile Alecsandri Bacău" 
intocmit de S.C. Polarh design S.R.L. Bucuresti in martie 2023, propunem aprobarea principalilor 
indicatori tehnico-economici ai obiectivului, dupa cum urmeaza:  

A. Indicatori financiari: 

Valoare totala investitie = 42.524.805,25 lei fara T.V.A.,  respectiv 50.533.916,98 lei cu 
T.V.A.,  
din care valoarea pentru lucrarile de C+M  = 35.913.222,64 lei fara T.V.A.,  respectiv 
42.736.734,94 lei cu T.V.A.. 

B. Indicatori fizici: 

- suprafata totala a terenului 9146 m2, din acte 

- suprafata construita aferenta proiectului 1750 m2 

- suprafata desfasurata aferenta proiectului 5240 m2. 

C. Grafic esalonare investitie: 

Durata de executie =  24 luni. 



Lucrarile se vor efectua cu eliberarea spatiilor de catre utilizatori, nefiind posibila executia 
lucrarilor sub exploatare. 

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 referitor la finantele publice locale, propunem 
promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza 
D.A.L.I. la obiectivul de investitii: ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile 
Alecsandri Bacău". 

 
          Director Executiv  Inspector de Specialitate 

     Adrian DOSPINESCU     Narcisa ANTONEAC 
 

 



ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU                                              
Nr. 125073 din 16.03.2023                                                                                                                    
         PROIECT AVIZAT 
                                                                                                SECRETARUL GENERAL AL      
                                                                                                       MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                              NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
  
 
 

PROIECT DE HOTARARE 
 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de 
investitii: ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile Alecsandri Bacău" 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU  
Avand în vedere: 
 

• Referatul nr. 124703/15.03.2023 al Serviciului Implementare Proiecte si Finantari 
Locale/Externe prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza 
D.A.L.I, la obiectivul de investitii: ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile 
Alecsandri Bacău"; 

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 125076 din 16.03.2023; 
• Raportul  Direcției Juridice, nr. 125080 din 16.03.2023 
• Raportul structurii Dezvoltare Strategică și Programe, nr. 125080/2 din 16.03.2023 
• Raportul Direcției Economice, nr 125080/3 din 16.03.2023 
• Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
• Prevederilor art. 5 (1) lit. b) alin. (i) și  alin.(3) și ale art.9 (1) 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 si 
completările ulterioare; 

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

In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE 

 
ART. 1 Se aproba documentatia tehnico-economica, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii: 
''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile Alecsandri Bacău", conform Anexei nr. 1 
– proiect DALI. 
 



ART. 2 Se aproba Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, conform Anexei nr. 2, parte 
integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza: valoare totala: 50.533.916,98 lei cu TVA, din 
care C+M: 42.736.734,94 lei cu TVA, conform Devizului General anexat, parte componenta a 
documentatiei tehnice D.A.L.I.: ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile Alecsandri 
Bacău", întocmit de SC POLARH DESIGN SRL Bucuresti in martie 2023. 
 
ART. 3 Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin 
Directia Tehnica – Dezvoltare Strategica si Programe. 
 
ART. 4 Hotararea va fi comunicata, Directiei Tehnice – Dezvoltare Strategica si Programe si 
Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bacau. 
 
ART. 5 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica în 
termen legal Institutiei Prefectului-Judetul Bacau pentru verificarea legalitatii. 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
  



ROMANIA      
JUDETUL BACAU 
MUNICIPIUL BACAU 

 
Anexa nr. 1 la HCL nr ______ / _______________ 

 
 
 
 
 
 
 

D.A.L.I. 
pentru obiectivul de investitii ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile 

Alecsandri Bacău" 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

Director Executiv  
Adrian DOSPINESCU 

 
 
 

Inspector de Specialitate 
Narcisa ANTONEAC 

 
  

 



 
ROMANIA     Anexa nr. 2 la HCL nr ______ / ______________ 
JUDETUL BACAU 
MUNICIPIUL BACAU 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investitii ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile 

Alecsandri Bacău" 

I. 
Valoarea totala a obiectivului de investitii, 
lei cu TVA, 
din care: 

50.533.916,98 

II. Valoarea TVA a obiectivului, lei 8.009.111,73 

III. Valoarea constructii si montaj (C+M), 
lei cu TVA 42.736.734,94 

IV. 
Indicatori fizici: Reabilitarea integrata a 
corpului C1 a Colegiului National 
Vasile Alecsandri 

 

Suprafata construita: 
1750 m2 
Suprafata desfasurata: 
5240 m2 

V. Valoare nerambursabila, lei cu TVA  29 680 208,66 
VI. Durata de executie luni  24 

 

Întocmit, conform Devizului General, faza D.A.L.I. 

Director Executiv  
                                     Adrian DOSPINESCU 
 
 

Inspector de Specialitate 
Narcisa ANTONEAC 

 
 
 
 
 

 

APROB 

PRIMAR 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 125080/1 din 16.03.2023 

 
 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, 
pentru obiectivul de investitii: ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile 

Alecsandri Bacău" 
     Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza : 
- Prevederilor  art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile 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) și alin.(3) și ale art.9 (1) 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 si 
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; 
(3) Documentaţiile tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se elaborează de către operatori 
economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu. 
Art.9 (1) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-
economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a 
construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de 
specialitate în raport cu specificul investiţiei. 
 -Prevederilor  art. 140  alin. (1)  și  (3), ale art. 196  alin. (1)  lit. ʺaʺ, ale art. 197 (1), ale art. 
243 alin. (1)  lit. ʺaʺ și ʺ bʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 140 Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local  
(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 Tipurile de acte administrative: 
(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 Comunicarea si aducerea la cunostinta a actelor administrativ 



(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 Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritorial 
(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) și  alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ, modificată și completată, 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)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 
investiţii de interes local, în condiţiile legii; 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
CIPRIAN FANTAZĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.S/ds.I.A.2/ex.1 

  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 125080/3 din 16.03.2023 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, 

pentru obiectivul de investitii: ''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile 

Alecsandri Bacău" 

         Având in vedere: 

-prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale care prevede faptul că “Nicio 

cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele locale şi nici nu poate fi angajată şi efectuată 

din aceste bugete, dacă nu exista bază legală pentru respectiva cheltuială” precum și 

faptul că  ” Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată 

şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse 

de finanţare ” , 

- prevederile  art.136(3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, considerăm ca proiectul de hotărâre al c privind 

aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investitii: 

''Renovare integrată a Colegiului Naţional Vasile Alecsandri Bacău",  poate fi supus spre 

dezbatere. 

 

DIRECTOR, 
    MARIANA ZAMFIR  
 

 

 

 



 


