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privind aprobarea accesarii Programului privind cresterea eficientei energetice i gestionarea 
inteligenta a energiei in cla.dirile publice cu/prin proiectul << Lucrari de reabilitare termica i crestere 

eficienta energetica, gestionare inteligenta a energiei pentru Gradinita 10 — cu program prelungit 
"Dumbrava Minunata", strada Gärii , nr.9, Orasul Comanesti, judetul Bacau >> 

si a cheltuielilor legate de project 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Back', intrunita in sedinta extraordinara 
convocata in data de 06.10.2021 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 44256 din 01.10.2021 intocmit de catre Biroul Progyame din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti in care se precizeaza necesitatea 
aprobarii de catre Consiliul Local Comanesti a Programului privind cresterea eficientei energetice 
gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu/prin proiectul << Lucrari de reabilitare 
termica i crestere eficienta energetica, gestionare inteligenta a energiei pentru Gradinita 10 — cu 
program prelungit "Dumbrava Minunatr, strada Garii, nr.9, Orasul Comanesti, judetul Baca' >> 
a cheltuielilor legate de project; 

- Referatul de aprobare nr. 44257 din 01.10.2021 a Primarului Orasului Comanesti; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Comanesti. 

In conformitate Cu: 
- Ordinul 1548/2021 privind modificarea Ordinului Ministrului Mediului, apelor i padurilor nr. 

2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind crersterea eficientei 
energetice i gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de 
invatamant; 
- prevederile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

In temeiul art. 129, alin.2, lit. b, art. 139, ann.!, art. 196, alin. 1, lit. a si art. 197 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopta urmatoarea: 
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Art.!. 	Consiliul Local al orasului Comanesti aproba. accesarea Programului privind 

cresterea eficientei energetice i gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu/prin 
proiectul << Lucrari de reabilitare termica i crestere eficienta energetica, gestionare inteligenta a 
energiei pentru Gradinita 10 — cu program prelungit "Dumbrava Minunatr, strada Garii, nr.9, Orasul 
Comanesti, judetul Bacau >>. 

Art.2. Consiliul Local al orasului Cornanesti aproba comandarea, executarea si plata in 
surna de 333.000,00 lei cu TVA, a documentatiei tehnico-economica faza DALI i consultanta., pentru 
proiectul << Lucrari de reabilitare termica i crestere eficienta energetica, gestionare inteligenta a 
energiei pentru Gradinita 10 — cu program prelungit "Dumbrava Minunatr, strada Gärii , nr.9, Orasul 
Comanesti, judetul Baal' >>. 

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Back', Primarului 
orasului Comanesti, precum i tuturor Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul 
Orasului Comanesti — U.A.T., pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de 
zile de la comunicare la Tribunalul Back'. 

Contrasemneaza, 
Secretar general at oraului, 

cons. juridic Chirila Daniela 


