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pentru participarea Orasului Comanesti la Programul privind cresterea eficientei energetice 
gestionarea inteligentd a energiei in clddiri publice cu proiectul <<Lucrdri de reabilitare termica 

crestere eficienta energetica, gestionare inteligentd a energiei pentru Gradinita 10 — cu program 
prelungit "Dumbrava Minunatd", strada &aril, nr.9, Orasul Comanesti, judetul Bacau>> 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacäu, intrunit in sedinta extraordinara 
convocata in data de 08.11.2021 

Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 47279 / A din 04.11.2021 intocmit de catre Biroul Programe din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti in care se precizeazd necesitatea 
aprobarii de catre Consiliul Local Comanesti a participarii/accesdrii Programului privind cresterea 
eficientei energetice i gestionarea inteligentd a energiei in clddirile publice cu/prin proiectul 
Lucrdri de reabilitare termica i crestere eficienta energetica, gestionare inteligentd a energiei pentru 
Gradinita 10 — cu program prelungit "Dumbrava Minunatd", strada Gãrii , nr.9, Orasul Comanesti, 
judetul Baca' >> si a indicatorilor tehnico-economici; 

- Referatul de aprobare nr. 47279 / B din 04.11.2021 al 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 cresterea eficientei 
energetice i gestionarea inteligentd a energiei in clddirile publice cu destinatie de unitati de 
invatamant, conform prevederilor: 

- 	art. 5 alin. (4) lit. (b), art. 12 lit. e), art. 14 alin. (3) si aim. (5) din Anexa Ordinului nr. 
1548/2021 pentru aprobarea Ghidului de finantare din anul 2021 a Programului privind 
cresterea eficientei energetice i gestionarea inteligentd a energiei in clddiri publice; 

- art. 1 — art. 6 din Dispozitia Presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 
351/13.09.2021 privind organizarea sesiunii de finantare in cadrul Programului privind 
cresterea eficientei energetice i gestionarea inteligentd a energiei in clddiri publice; 

- 	art. 5, aim. (1), art. 14 aim. (1) — aim. (5), art. 20 alin. (1) lit. (j), art. 23, art. 44, art. 67 alin. 
(1) din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile i completdrile 
ulterioare; 

- art. 5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare localã , cu modificarile i completdrile aduse de Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea i completarea unor acte normative, precum si 
pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investiliilor finantate din fonduri publice; 

- prevederile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completdrile ulterioare. 

In temeiul art. 129, alin.2, lit. b, art. 139, alin.3, lit. (a), art. 196, alin. 1, lit. (a) si art. 197 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare, 
adopta urmatoarea: 

NOTi 1[ 
Art.l. Consiliul Local al orasului Comanesti aproba participarea Orasului Comanesti 

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



Art.2. Consiliul Local al orasului Comanesti aproha valoarea totala a proiectului <<Lucrari 
de reabilitare termica i crestere eficienta energetica, gestionare inteligenta a energiei pentru 
Gradinita 10 — cu program prelungit "Dumbrava Minunata", strada Gãrii , nr.9, Orasul Comanesti, 
judetul Bacau>> in cuantum de 9.270.513,63 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Consiliul Local al orasului Comanesti aproba valoarea totala eligibila a proiectului 
<<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>> in cuantum de 7.935.797,40 lei (inclusiv TVA). 

Art.4. Consiliul Local al orasului Comanesti aproba valoarea finantarii nerambursabile a 
proiectului <<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 Bacan>> in cuantum de 7.856.439,43 lei (inclusiv TVA). 

Art.5. Consiliul Local al orasului Comanesti aproha asigurarea/sustinerea contributiei 
financiare aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului <<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>> in cuantum de 
79.357,97 lei (inclusiv TVA). 

Art.6.  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba sustinerea cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului <<Lucrari de reabilitare termica i crestere eficienta energetica, gestionare inteligenta a 
energiei pentru Gradinita 10 — cu program prelungit "Dumbrava Minunatr, strada Gãrii , nr.9, Orasul 
Comanesti, judetul Bacau>> in cuantum de 1.334.716,23 lei (inclusiv TVA). 

Art.7.  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba documentatia tehnico-economica 
indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului <<Lucrari de reabilitare termica i crestere eficienta 
energetica, gestionare inteligenta a energiei pentru Gradinita 10 — cu program prelungit "Dumbrava 
Minunata", strada Garii, nr.9, Orasul Comanesti, judetul Bacau>>. 

Art.8. Consiliul Local al orasului Comanesti aproba asigurarea tuturor resurselor financiare 
necesare implementarii proiectului <<Lucrari de reabilitare temica i crestere eficienta energetica, 
gestionare inteligenta a energiei pentru Gradinita 10 — cu program prelungit "Dumbrava Minunata", 
strada Gãrii , nr.9, Orasul Comanesti, judetul Bacau>>, in conditiile decontarii ulterioare a 
cheltuielilor eligibile efectuate i prevazute prin contractul de finantare. 

Art.9. Consiliul Local al orasului Comanesti imputerniceste pe domnul Miron Viorel, Primar 
al Orasului Comanesti sa semneze toate actele necesare i contractul de finantare in numele Orasului 
Comanesti. 

Art.10.  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacdu, Primarului 
orasului Comanesti, precum i tuturor Directiilor, 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 Bacan. 

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 08.11.2021, cu un numar de 19 voturi pentru, voturi abtineri 
0, voturi impotriva 0, din totalul de 19 consilieri/membri prezenti. 
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