
ROMANIA 
JVDETUL 13ACAV 

CONSILIUL LOCAL AL ORASU t_ CQMANEM 

kri-LEVirj  Lr 

privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului 
"Reabilitarea moderata a cladirii CRAI NOU din str. Liceului, orasul Comanesti, judetul 

Baciu", in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei 
COMPONENTA 10- Fondul local 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Back', 'intrunit in sedinta extraordinara, 
convocata de indata, la data de 13.05.2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 32765 din 12.05.2022 al Primarului ora§ului ComOne§ti; 
- Raportul de specialitate nr. 32765/B din 12.05.2022 intocmit de Biroul Programe din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Comane§ti in care se propune accesarea progamului 
PNRR C10, comandarea §i plata studiilor necesare depunerii documentatiei, aprobarea proiectului, 
aprobarea cheltuielilor aferente §i depunerea proiectului "Reabilitarea moderata a cladirii CRAI 
NOU din str. Liceului, orasul Comanesti, judetul Bacau" in confonnitate cu prevederile 
GHIDULUI SPECIFIC - CONDITII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE 
PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE $1 REZILIENTA - Componenta 10 — Fondul Local - 
1.3 — Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice presate la 
nivelul unitatilor administrativ teritoriale. 
In conformitate Cu: 
- prevederile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i 
completarile ulterioare; 
- Ordonanta de urgenta nr.124 din 13.12.2021 privind stabilirea cadrului institutional §i financiar 
pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare §i rezilienta; 
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora§ului Comane§ti. 

In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b coroborate cu prevederile alin. (4) lit. d i e, art. 
134 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a si art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu completarile i modificarile ulterioare, adopta urmatoarea: 

'10TA _ 
Art.l. Consiliul local al Ora§ului Comanqti aproba accesarea programului PNRR C10 - PLANUL 
NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA - Componenta 10 — Fondul Local — in vederea 
depunerii proiectului "Reabilitarea moderata a cladirii CRAI NOU din str. Liceului, ora§ul 
Comane§ti, judetul Bacau". 

Art.2. Consiliul local al Ora§ului Comane$ti aproba comandarea §i plata studiilor necesare depunerii 
documentatiei in vederea accesarii programului PNRR C10 - PLANUL NATIONAL DE 
REDRESARE $1 REZILIENTA - Componenta 10— Fondul Local. 

Art.3. Consiliul local al Orawlui Comane§ti aproba proiectul §i cheltuielile legate de proiectul 
"Reabilitarea moderata a cladirii CRAI NOU din str. Liceului, ora§ul Comane§ti, judetul Bacau" in 
vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare §i Rezilienta al Romaniei 
COMPONENTA 10- Fondul local. 



Art. 4. Consiliul local al Orasului Comanesti aproba indicatorii tehnico economici, conform anexei 1 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 5. Consiliul local al Orasului Comanesti aproba nota de fundamentare a investitiei "Reabilitarea 
moderata a cladirii CRAI NOU din str. Liceului, orasul Comanesti, judetul Bacau", conform anexa 
nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6. Consiliul local al Orasului Comanesti aproba valoarea totald eligibila a proiectului 
"Reabilitarea moderafa a cladirii CRAI NOU din str. Liceului, orasul Comanesti, judetul Bacau" in 
suma de 3.384.056,95 lei din care: suma de 2.843.745,34 lei fora TVA si suma de 540.311,61 lei 
T.V.A. 

Art. 7. Consiliul local al Orasului Comanesti aproba necesitatea, oportunitatea, participarea 
implementarea proiectului "Reabilitarea moderata a cladirii CRAI NOU din str. Liceului, orasul 
Comanesti, judetul Bacau" prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE $1 REZILIENTA, 
COMPONENTA C10 — FONDUL LOCAL si descrierea sumara a investitiei, conform anexa nr.3 
care face parte integranfa din prezenta hotarare. 

Art. 8. Consiliul local al Orasului Com'anesti se angajeaza sä finanteze toate cheltuielile neeligibile 
care asigura implementarea proiectului, asa cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-
economice/contractul de lucrari solicitate in etapa de implementare. 

Art. 9. Orasul Comanesti urmeaza a fi reprezentata, in calitate de solicitant in cadrul Programului, 
prin reprezentantul legal — primar Viorel Miron, in vederea realizarii tuturor activitatilor necesare 
elaborarii, depunerii, contractarii si implementarii proiectului "Reabilitarea moderata a cladirii CRAI 
NOU din str. Liceului, orasul Comanesti, judetul Bacau". 

Art. 10. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Baca', Primarului orasului 
Comanesti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul Orasul 
Comanesti — U.A.T., pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de 
la comunicare la Tribunalul Bacau. 

Nr. 

Pre§edinte de sedinta, 
— Consilier loca 	, "k -,, ----  --, 

Herau Iusen,..9  V- 
S 	-■ l' 	Q"  c•"■ 	\ 1 ;t1t.s.V`' 	4, ,,,,,, 

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

jurist Daniela Chirila 

Data 13.05.2022 



ANEXA nr. 1 la HCL nr 	din 13.05.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului §i a cheltuielilor aferente proiectului 
"Reabilitarea moderata a cladirii CRAI NOU din str. Liceului, orasul Comanesti, judetul 

Bacau", in cadrul Planului National de Redresare i Rezilienta al Romaniei 
COMPONENTA 10- Fondul local 

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului: 
Valori project (Euro, far TVA) 

Numarul de statii de Incarcare: 6 

Valoarea statiilor de incarcare: 150.000,00 

Valoarea investiVei (f5r5 statii): 427.680,00 

Valoarea totala a proiectului: 577.680,00 

Valori proiect (Lei, WO TVA) 
Cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021: 4,9227 

Vaioarea statiilor de incarcare: 	738.405,00 

Valoarea investitiei (f5r5 statii): 2.105.340,34 

Valoarea total5 a proiectului: 	2.843.745,34 

Valorile indicatorilor de eficienta energetica prevazuti a se obtine dupa renovarea clAdirii: 
Valoare la inceputul 	Valoare la fmalul 

Rezultate 	 implementarii 	 implementarii 
proiectului 	 proiectului 

Consumul de energie primara 

	

344,40 	 226,39 totala (kWh/m2 an) 
Consumul de energie primara 
totala utilizand surse 	 344,40 	 208,56 
conventionale (kWh/m2 an) 
Consumul de energie primard 
utilizand surse regenerabile 	 0,00 	 17,84 
(kWh/m2 an) 
Nivel anual estimat al gazelor 
cu efect de sera (echivalent 	 58,91 	 42,29 
kgCO2/m2 an) 

Indicatori de eficienta 	 Valori estimate a fi realizate 

energetica 	 Exigenta impusa 	 dupa 
implementarea proiectului 

Reducerea 	procentuala 	a 
consumului total de energie 
primark comparativ cu situatia 	 > 30% 34,3 % 
anterioard 	implementarii 
proiectului [%] 

Conform prevederilor Ghidului specific aferent Componentei C10 — Fondul local, prin 
proiectul propus la finantare vor fi instalate 6 statii de 'Medicare, valoarea investitiei aferente statiilor 
este detaliata conform tabelului: 

Numar statii de incarcare 	 6 

Valoarea statiilor de Inc5rcare (Euro) 	 150.000,00 

Valoarea statiilor de Incarcare (Lei) 	 738.405,00 

ivota: Cursul Injoreuro ajerent lunn mai 2021, I euro=4, Y22 / let 

Presedinte de sedina, , 	\ 
- 1 Consilirer I al,  c....,  

\ 4'  ,,,,,,. 	' , - • 	__-_,\ 	e, ,,/ Herein Iu ti\itc,  

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

jurist naniela Chirila 



ANEXA nr. 2 la HCL nr 	din 13.05.2022 

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
INVESTITIEI 

Proiectului "Reabilitarea moderata a cladirii CRAI NOU din str. Liceului, orapd Comanqti, 
judetul Haan", in cadrul Planului National de Redresare i Rezilienta at Romaniei 

COMPONENTA 10 - Fondul local - 1.3 — Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a 
imbunatati serviciile publice presate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale. 

1. Descrierea pe scurt a situatiei actuale (date statistice, elemente specifice, etc.) 
Administratia publica locala a orasului Comane§ti dore§te sä dispuna de o infrastructura 
corespunzatoare intrucat in proprietatea administratiei locale se afla inca cladiri aflate intr-un stadiu 
avansat de degradare care nu pot sustine activitati sociale. Pentru populatia orasului, spatiile 
insuficiente pentru desfasurarea activitatii serviciilor publice constituie o problema majora, intrucat 
este pusa in pericol capacitatea institutiilor publice de a-si desra§ura activitatea intr-o maniera 
eficienta in slujba cetatenilor. Este necesara oferirea unei infrastructuri corespunzatoare serviciilor 
publice, pentru a le spori capacitatea de a raspunde intr-un timp optim solicitarilor cetatenilor. 
Cladirea din Str. Liceului, ora§ul Coma.nesti, judetul Bacau este o cladire cu destinatie de gradinita 
cu program prelungit pentru 123 de copii, cu regim de inaltime S+P cu o suprafata desfasurata totala 
de 972 mp, find pusa in opera in anul 1973. 
Cladirea prezinta structura in cadre cu inchideri perimetrale zidarie din caramida si B.C.A, acoperi§ 
de tip sarpanta cu invelitoare tigla. Tamplaria exterioara: usile de acces-panouri metalice, ferestrele 
prezinta rame metalice la casa scarii, respectiv rame din lemn si geam simplu la camere, fara sisteme 
de umbrire exterioara. Finisajele interioare sunt zugraveli simple la pereti, pardoseli parchet sau 
ciment sclivisit, ambele in stare degradata. La exterior, zugravelile fatadelor, partial tencuieli simple 
partial placare caramida aparenta prezinta urme de condens la soclu, cu desprinderi de strat exterior. 
Cladirea se afla la mai putin de 150 m de albia paraului Urmini§, determinand umiditate relativa a 
materialelor de anvelopa. 
Cladirea studiata este o constructie pentru care incalzirea spatiilor se realizeaza cu ajutorul unui 
cazan termic, combustibil gaz natural. Distributia interioara: corpuri statice din fonta. In cladire sunt 
amenajate grupuri sanitare, pentru copii §i pentru personal. Apa calda a fost preparata de catre 
boilerul centralei termice cu combustibil gaz natural. Se remarca degradarea avansata a conductelor, 
inclusiv a izolatiei acestora. 
Sistemul de iluminat al cladirii, desi degradat, este functional, alcatuit din corpuri de iluminat cu 
becuri fluorescente economice sau din becuri cu incandescenta. 
Cladirea propusa a fi reabilitata nu este echipata cu sistem centralizat de ventilare/climatizare al 
incaperilor. 

DATE GENERALE 
Pe valea mijlocie a Trotusului, la poalele muntilor Go§manu din Carpatii Orientali, la capatul 
de vest al Depresiunii Darmanesti se afla orasul Comane§ti, fost centru minier si forestier. 

Potrivit ultimelor noastre date, orasul se intinde in lungimea Väii Trotusului intr-un teiitoriu 
administrativ de 6.386 ha, din care intravilan 1.101 ha §i extravilan 5.285 ha. 
Localitatea Comane§ti a devenit oras in anul 1952 avand in componenta sa cloud sate: 
Vermesti si Podei - Podina, si noua cartiere: Centru, Zavoi, Leorda, Sipoteni, Lunca de Jos, 
Supan, Laloaia stanga, Laloaia dreapta, Sublaloaia. 



LOCALIZARE 
Ora§ul Comane§ti este un ora§ de ordin mijlociu in judetul Bacau §i se situeazä in partea de 
Nord - Vest a judetului pe 
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estica, avand o altitudine intre 501 m - 1349 m §i este amplasat pe ambele maluri ale raului 
Trotu§. 
Ora§ul Comane§ti are acces pe cale ferata, fiind la la 75 km de Adjud §i 42 km de Ghime§, 
dar §i pe osea fiind la: 58 km de Bacau - DN 2G, la 22 km de Tg.Ocna - DN 12A, la 75 
km de Adjud - DN 11A §i la 82 km de Miercurea Ciuc - DN 12A. 
Ora§ul este o a§ezare intramontand tipica, cu un relief deluros §i colinar, destul de 
accidentat, dominat de rama muntoasa cu o altitudine de 500 - 1349 m ce -1 inconjoard. 

CONDITH GEOGRAFICE, GEOLOGICE SI CLIMATERICE 
Ora§ul Comane§ti este situat in Depresiunea geografica Comane§ti - Darmane§ti, pe Valea 
Trotu§ului §i este inconjurat la Nord de Muntii Go§man, la Est de Muntii Berzunti, la Sud 
de Muntii Nemira §i la Vest de Muntii 
Tarcaului. 

Forme de relief 	

4 

Contactul cu muntele este tran§ant in vest §i 
nord-vest unde depresiunea este dominata de 
varfurile Piciorul Arsurii (1049 m) §i Laloita 
(1046 m), precum §i Culmea Berzuntului in 
est, care se inalta cu peste 300 m deasupra 

 

celor mai inalte dealuri. 

Ora§ul Comane§ti face parte 	 lrvezi 
din Regiunea de Dezvoltare 
Nord Est. 

Ora§ul Comane§ti s-a dezvoltat in marginea 
exterioard estica a Fil§ului Carpatilor 
Orientali, in depresiunea formata la sud de 
confluenta Asau-Trotu§, depresiune prelungita 
In aval, pe Trotu§, pand in zona Darmane§ti-
Do fteana. 

Din punct de vedere geomorfologic, vatra 
ora§ului se dezvolta in principal pe terasa 
inferioara a raului Trotu§ §i in secundar pe 



paleoalbia paraului Urmini§ §i pe terasa medie din vecinatatea acestui parau. 

De la inceput vom mentiona ca teritoriul pe care se dezvolta localitatea prezinta conditii 
hidro-geotehnice favorabile pentru constructii §i dezvoltari gospodare§ti. Valea Trotu§ului are o 
deschidere ce depa§e§te 2 km la nivelul liniei neinundabile in sectorul Comane§ti §i Darmane§ti. 

Totalitatea teritoriului intravilan al localitatii cuprinde fimctie de litologia terenului §i conditiile 
geotehnice, urmatoarele zone: 

1. zona A 	Albia majord §i Lunca inundabila 

2. zona I 	Terasa inferioard 

3. zona M 	Terasa medic 

4. zona D 	Dealurile subcarpatice premontane 

CLIMA 

Tinand cont de linia izotermica ( lime cc 
une§te puncte cu aceea§i temperatura) cc 
trece prin dreptul depresiunii Darmane§ti-
Comane§ti, clima ora§ului este temperat-
boreala de munte. Elementele componente 
ale temperatura, precipitatiile §i vanturile, 
dupd care se poate detennina clima. 

Depresiunea Darmane§ti §i valea larga a 

	

Trotu§ului cu frecvente 	inversiuni de 
temperatura, imprima o nota deosebita in climatul montan. Datorita a§ezarii, dinamica atmosferei 
fiind mai moderata, cantitatea precipitatiilor este mai redusa 600-700 milimetri anual. 

Temperatura se caracterizeaza printr-un regim moderat al oscilatiilor temperaturii aerului, prin 
amplitudini termice anuale cuprinse intre 10 °C — 12 °C. In ultimii ani s-au inregistrat veri 
secetoase cu temperaturi 'Dana la 38°C, pe cand iemile in general sunt racoroase, insa cu 
dese inversiuni de temperatura. In mod obi§nuit pe vai se localizeaza masa de aer rece §i 
umed, in timp cc catre culmi §i chiar pe culmi predomina timp senin cu soare §i 
temperaturi mai ridicate. 

Umiditatea aerului find intre 80-90%, jar vantul dominant este pe directia de la N-V la S-E. 
Un alt aspect al circulatiei atmosferice la munte este acela al vanturilor foenice, iar in partile 
muntilor no§tri bate vantul dinspre Nemira. 

Taria vanturilor este de 2 grade ( date inregistrate de Ocolul Silvic Comane§ti). Local se 
semnaleaza brizele de munte §i de vale, de actiunea carora este legata in jumatatea calda a 
anului formarea deasupra culmilor muntoase a norilor „cumulus". 

RETEAUA DE TRANSPORT, RETEAUA RUTIER A LA NIVEL REGIONAL 

Teritoriul administrativ este amplasat pe coridoare majore de transport la nivel national, ceea cc 
confera ora§ului Comane§ti un rol tranzitor de distribuire la traficului in zona nord-vestica §i estica a 

Principalele drumuri interurbane cc deservesc zona urbana Comane§ti sunt: 
9 DN 12A (Adjud — One§ti — Comane§ti — Miercurea Ciuc) 

DN 2G (Cu directia Comane§ti — Moine§ti — Back') 

A fost realizata o clasificare a strazilor din crawl Comane§ti, cu scopul facilitarii desfa§urarii 
traficului (in special a traficului de camioane grele). Majoritatea strazilor sunt incadrate in categoria 
a IV-a — de folosinta locala (peste 63% din lungimea totala a retelei stradale), acestea facilitOnd 
distributia traficului catre zonele de locuit. 
La nivelul orgului Comane§ti nu au fost identificate strazi de categoria I — magistrale, cu 3 benzi pe 
sens. Principalele artere ale orgului au 2 benzi pe sens (pe anumite tronsoane), find astfel incadrate 
in categoria a II-a, strazi de legatura. 



Se remarca o disfunctionalitate intre capacitatile de circulatie de penetratie i capacitatea de 
circulatie in interiorul orasului, in sensul Ca accesul in oras se face pe drumul national DN 12A cu 
structura de 2 benzi, in timp cc reteaua interna a orasului este structurata pe strazi cu doua benzi, Cu o 
banda sau sens unic, ceea ce conduce la blocaje de trafic, ambuteiaje in intersectii i gatuiri ale 
traficului. 

Tabel - Clasificarea rel 
Stare tehnica 

Categoria 2  
Categoria 3  
Cateaoria 4 

stradale 

Total: 

10,53  
23,47 
26,51  
61,20 

Pondere 
17%  
39%  
44 %  
100 % 
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Pornind de la premisa ca orasul Comanesti se confrunta cu o adevarata provocare din punct de 
vedere al sustenabilitatii transporturilor, precum toate orasele i municipiile din Romania, trebuie 
luat in calcul ca orasul Comanesti detine un potential de dezvoltare ridicat i cä a realizat multe 
investitii cu ajutorul programelor de finantare nerambursabila, dar i cu finantare sustinuta prin 
Consiliul Local al Orasului Comanesti. 

Proiectarea oraselor intr-un mod cat mai durabil este directia pe care Uniunea Europeand o 
contureaza in toate statele membre UE, iar reducerea emisiilor de CO2 i accesul facil la deplasarile 
ecologice, reprezinta prioritati pentru localitatea Comanesti din judetul Bacau in perioada 2021 — 
2027. 

2. Necesitatea i oportunitatea investitiei pentru care se aplica proiectul 

Proiectul propus la finantare este necesar din perspectiva imbunatatirii furnizarii de servicii publice 
locale. Investitia propusa va consta in renovarea energetica moderata a cladirii CRAI NOU din Str. 
Liceului, orasul Comanesti, judetul Bacau in suprafata desfastuata de 972 mp. 
In concordanta cu cerintele actuale, se propune modernizarea cladirii printr-o abordare integrata a 
eficientei energetice si a tranzitiei catre cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit pentru 
estetica i calitatea arhitecturala a acesteia, sporirea confortului interior uman si implicit extinderea 
duratei de viata a cladirii. 
In urma realizarii proiectului propus la finantare, vor fi implementate urmatoarele masuri: 
SOLUTIA Ml— IZOLAREA TERMICA A PERETILOR EXTERIOR': 
a) Termoizolarea peretilor exteriori, mai putin soclul, cu sistem vata minerala bazaltica A.= 0,038 
W/mK grosime 15 cm, tencuiti exterior cu tencuiala armata plasa din all de sticla i strat tencuiala 
dura acrilica. 



b) Hidrotennoizolarea soclului coborand si sub nivel trotuar cu sistem polistiren extrudat X= 0,038 
W/mK grosime 5 cm, tencuit apoi exterior cu tencuiald armata plasa din fibra de sticla i strat 
tencuiala dura acrilicä , cu prelungirea hidroizolatiei peste zona de imbinare intre soclu i fatadd, 
pentru evitarea umezelii la imbinare i impiedicarea aparitiei puntilor termice in aceasfa zond. 
Refacerea trotuarului perimetral din beton slab armat. 

SOLUTIA M2 — IZOLAREA TERMICA A PLANgELOR: 

Se recomanda termoizolarea planseului pod orb peste parter cu vata minerala bazaltica X= 0,038 
W/mK, grosime 25 cm, cu continuitate a termoizolatiei pe tot conturul inchis, inclusiv pe aticul 
vertical perimetral. 
Se va respecta sucesiunea corecta a straturilor sistemului termoizolant: montarea barierei de vapori 
pe partea calda a termoizolatiei (sub stratul termoizolant) si montarea stratului de difuzie a vaporilor 
pe partea rece a termoizolatiei. 
Se va respecta sucesiunea corecta a straturilor sistemului termoizolant: montarea barierei de vapori 
pe partea calda a termoizolatiei (sub stratul termoizolant) si montarea stratului de difuzie a vaporilor 
pe partea rece a termoizolatiei. 

SOLUTIA M3 — TAMPLARIE EXTERIOARA: 

a) inlocuirea tamplariei exterioare (ferestre) Cu tamplarie cu rupere de punte termica, geam triplu 
termoizolant, avand rezistenta termicä a vitrajului minim 0,83 m2K/W. 
Montajul tampFariei se va face utilizand benzi sau folii de etansare intre tamplarie i golurile de 
zidarie, in vederea cresterii etanseitatii la aer a cladirii, evitand utilizarea spumei poliuretanice 
continand compusi chimici volatile nocivi. 

b) Usile de acces se vor inlocui cu usi termoizolante, avand rezistenta tellnica minim 0,83 mpK/W. 

c) pe conturul intregii tamplariei exterioare se va realiza o captusire termoizolanta in grosime de 3 
cm cu polistiren extrudat, X= 0,033 W/mK a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, 
prevazandu-se si profile de intarire/protectie la colturi, protejata de infiltratii in acelasi mod precum 
racordul intre soclu i fatada. 

SOLUTIA M4 — Lnstalatii aferente — VRV IN REGIM POMPA DE CALDURA: 

- Se propune un sistem de incalzire a spatiilor cu ajutorul unei centrala tip VRV generatia IV - 
tehnologie cu recuperare de caldura, sistem compus din cloud unitati exterioare montate in cascada 
functionand in regim pompa de adult i unitati aferente interioare alese conform propunerii de 
proiectare specialitatea instalatii. Centrala propusa a fost considerata in prezentul calcul, estimativ, 
avand SEER 6,93 capacitate de inazire QI = 22-32,5KW, la temperatura exterioara de pand la - 
20°C. 
- Pentru prepararea apei calde menajere se propune mentinerea solutiei initiale, prin inteunediul unei 
CT gaz natural avand tehnologie in condensatie. In scopul diminuarii pierderilor de apa se vor monta 
baterii cu fotoceluld. 
- Corpurile de iluminat vor fi de tip LED, obligatoriu cu lumina calda. Se propune modernizarea 
instalatiei electrice cu inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate. 
- Se propune implementarea unui sistem software BMS (Building Management System) care sa 
optimizeze functionarea tuturor instalatiilor (centrala VRV, iluminat) functie de sarcina necesarului 
de incalzire i iluminat, Orland cont de caracterul discontinuu de ocupare al cladirii. 

In urma implementarii proiectului, reducerea procentuala a consumului total de energie primard, 
comparativ cu situatia anterioard implementarii proiectului va fi de 34,3%. 

INDICATORUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIE CONFORM PNRR: 



Prin prezenta investitie se propun a se realiza lucrari de reabilitare moderata la cladirea Crai Nou din 
strada Liceului, Orasul Comanesti, judetul Bacau: 

U.M. 	I 	Stmrafata 	I Suma maxima 
972 	I 440 euro/mn, fara TVA 

INDICATORII SUPLIMENTARI IDENTIFICATI LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI: 

— Proiectul contribuie la tranzitia verde si digitala a localitatilor din Romania; 

— Proiectul contribuie la reformarea i digitalizarea instrumentelor de planificare teritoriala 
urbana la nivelul autoritatilor publice locale; 

— Cladire renovata energetic moderat care v-a imbunatati furnizarea de servicii publice la nivel 
local; 

— Proiectul respecta principiul DNSH ("Do no significant harm") asa cum este prevazut in 
Art. 17 din regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sä faciliteze 
investitiile durabile, inclusiv cele din 2020; 

— Vor fi 6 statii de reincarcare pentru masini electrice; 

— Prin renovarea energetica moderata a cladirii Crai Nou din strada Liceului se v-a reduce cu 
34,3 % necesarul de energie primara. 

3.CORELAREA CU PROIECTE IN CURS DE IMPLEMENTARE LA NIVEL LOCAL 

1. Titlu project: << EFICIENT1ZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE — SPITALUL 
ORA5ENESC „IOAN LASCAR", - JUDETUL BACAU, ORAWL COMANE$T1, STRADA VASILE 
ALECSANDRI, NR.1 » Cod SMIS: 118689 

Entitate finantatoare: ADR Nord-Est in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 
denumit GI. Axei prioritare 3 Sprijinirea tranzitiei care o economic cu emisii scazute de carbon 
Prioritatea de investitii 3.1: Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a 
utilizärii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in 
sectorul locuintelor, Operatiunea B: Clädiri publice, sesiunea de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7 
REG 
Objective: Obiectivul general al proiectului vizeaza EFICIENTIZAREA energetica a cladirii Spital 
din orasul Comanesti. 
Crqterea eficientei energetice a Spitalul Ora§enesc „IOAN LASCAR" din localitatea Comanqti, Jud. Back 
In conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin executia de lucrari de reabilitare termica, 
contribuind astfel la: imbunatatirea conditiilor oferite pacientilor, medicilor i personalului auxiliar, reducerea 
consumului de energie finala, scaderea anuala a consumului de gaze cu efect de sera, gestionarea inteligenta a 
energiei §i utilizarea unor surse regenerabile de producere a energiei. 
Imbunatatirea eficientei energetice a Spitalulului Ora§enesc „IOAN LASCAR", in vederea obtinerii unei 
economii de energie totala de 1.326,82 MWhian i 357,19 MWhian din surse regenerabile, reprezentand - 
53,73% din consumul initial. 
Proiectul se incadreaza in obiectivele prioritatii de investitii finantate prin POR 2014-2020, prioritatea 3.1, 
operatiunea B, obiectivul specific al acesteia find "Crqterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, 
clãdirile publice §i sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice 
man". 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
OS 1. Reducerea emisiilor de carbon cu aproximativ 68%. in urma eficientizarii energetice a cladirii nivelul 
anual specific al gazelor cu efect de sera va inregistra o diminuare, respectiv de la 0,089 tone CO2 la 0,028 
tone CO2. 
OS 2. imbunatatirea eficientei energetice a cladirii in vederea obtinerii unei economii anuale de energie de 
53,73% din consumul initial. 
Rezultatele ce vor fi: 
Rezultate directe:  



Masurile de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator i de crqtere a eficientei energetice prevazute in 
cadrul proiectului sunt: 
- Izolarea termica a peretilor exteriori cu minim 10 cm de vata minerala bazaltica; 
- Izolarea termica a soclului cu minim 10 cm polistiren extrudat ignifugat; 
- Schimbarea tamplariei existente Cu tamplarie din aluminiu Cu barierd termica; 
- Izolarea termica a terasei cu vata minerala de 20 cm grosime; 
- Izolarea termica a placii pe sol cu un strat de minim 10 cm grosime polistiren extrudat; 
- Modemizarea instalatiei de incalzire existent; 
- Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele LED; 
- Racordarea la sistemul cu panouri fotovoltaice; 
- Modemizarea instalatiei de apa calda de consum. 
Rezultate indirecte:  
- incadrarea clãdirii intr-o clasa de eficienta energetica superioard; 
- Reducerea emisiilor de carbon; 
- Reducerea consumului de energie electrica; 
- Reducerea consumului de gaz metan; 
- Reducerea consumului de apa potabild. 

Activitati finantate: Actiunile prevazute in cadrul proiectului corespund cu actiunile sprijinite in cadrul 
operatiunii, respectiv: 

• masuri de cre§tere a eficientei energetice in cladirile publice; 
• masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare. 

2. Titlu project: << EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE — KOALA NR.6 
VERMESTI - JUDETUL BACAU, ()RAWL COMANESTI, STRADA CIRESOAIA, NR.66 >> 
Cod SMIS: 118670 

Entitate finantatoare: ADR Nord-Est in calitate de Organism Intennediar pentru POR 2014-2020 
denumit CH. Axei prioritare 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon 
Prioritatea de investitii 3.1: Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei §i a 
utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice §i in 
sectorul locuintelor, Operatiunea B: Cladiri publice, sesiunea de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7 
REG 
Objective: Obiectivul general al proiectului vizeaza EFICIENTIZAREA energetica a cladirii Scolii 
din Venne§ti, ora§ul Comane§ti. 
Crqterea eficientei energetice a Scolii nr. 6 din localitatea Comanesti, Jud. Bacau in conformitate Cu 
obiectivele Strategiei Europa 2020 prin executia de lucrari de reabilitare termica, contribuind astfel Ia: 
imbunatatirea conditiilor oferite elevilor scolii/pre§colarilor si a cadrelor didactice, reducerea consumului de 
energie finala, scaderea anuala a consumului de gaze cu efect de sera, gestionarea inteligenta a energiei si 
utilizarea unor surse regenerabile de producere a energiei. 
Imbunatatirea eficientei energetice a Scolii nr. 6, in vederea obtinerii unei economii de energie totala de 
224,03 MWh/an §i 6,27 MWh/an din surse regenerabile, reprezentand - 85,97% din consumul initial. 
Proiectul se incadreala in obiectivele prioritatii de investitii finantate prin POR 2014-2020, prioritatea 3.1, 
operatiunea B, obiectivul specific al acesteia find "Crqterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, 
clädirile publice si cistemele de ilariant public, indeosebi a celor care inregistreaza consunari energetice maxi". 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
OS 1. Reducerea emisiilor de carbon cu aproximativ 78,53%. in urma eficientizarii energetice a cladirii 
nivelul anual specific al gazelor cu efect de ser5 va inregistra o diminuare, respectiv de la 94,05 tone CO2 la 
20,19 tone CO2. 
OS 2. imbunatatirea eficientei energetice a cladirii in vederea obtinerii unei economii anuale de energie de 
76,61% din consumul initial. 

Rezultatele asteptate: 
• Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) 
• Valoare Ia Inceputul implementarii proiectului 55,27 
• Valoare Ia finalul implementarii proiectului 9,14 
• Consumul anual de energie primara (kWh/an) 
• Valoare Ia Inceputul implementarii proiectului 309710.0 



• Valoare Ia finalul implementarii proiectului 60248,2 
- Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an )total - 

651,5. 
• Valoare Ia Inceputul implementarii proiectului: 756.99 kWh/m2/an. 
• Valoare Ia finalul implementarii proiectului 105.49 kWh/m2/an. 

- Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) 
incalzire-racire - 594,52. 

• Valoare Ia inceputul implementarii proiectului 669,20 kWh/m2/an.. 
• Valoare Ia fmalul implementarii proiectului 74,68 kWh/m2/an. 
• Scaderea consumului anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total 6268.06, din 

care: 
Pentru incalzire/racire: 0 (0 Ia inceputul proiectului, 0 Ia finalizarea perioadei de 
implementare a proiectului) 
Pentru preparare apa calda de consum: 4078.67 (0 Ia inceputul proiectului, 4078.67 Ia 
finalizarea perioadei de 

• implementare a proiectului) 
- Electric; 2189.39(0 Ia inceputul proiectului, 2189.39 Ia finalizarea perioadei de implementare 

a proiectului) 
• Valoarea totala pentru consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kwh/rn 

plan) (valoare Ia Inceputul implementarii proiectului §i valoare Ia finalul implementarii proiectului) 
- 756.99 Ia Inceputul implementarii proiectului 
- 	105.49 Ia finalul implementarii proiectului. 

• Valoarea totala pentru consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kwh/an) (valoarea la 
inceputul implementarii 

• proiectului §i valoarea Ia fmalul implementarii proiectului): 
- 0 Ia finalul implementarii proiectului; 
- 6268.06 Ia finalul implementarii proiectului. 

• Procentul din total consum energie primard care este realizat din surse regenerabile de energie (Ia 
nivel de project) - 10,40% 

• Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep) 
- valoare Ia inceputul implementarii - 23.03 
- valoare Ia finalul implementarii - 3.23 

Activitati finantate: Actiunile prevazute in cadrul proiectului corespund cu actiunile sprijinite in cadrul 
operatiunii, respectiv: 

• masuri de crestere a eficientei energetice in cladirile publice; 
• masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finantare. 

3. Titlu project: "Implementarea miisurilor integrate de dezvoltare urban(' durabilii 
cresterea calitãtii vigii in orasul Comtinesti" COD SMIS 126580 

Entitate finantatoare: OI ADRNE win P0R1381 /13/1/ Imbunatatirea calitatii vietii a populatiei in 
orasele mici i mijlocii din Romania 
Objective: 
1. Construire Sala Sport aferenta co1ii Gimnaziale Costache S. Ciocan de pe str. Petru Rare, nr.45 
(fosta nr.26); 
2. Reabilitarea, modernizarea, extinderea i dotarea Scolii Gimnaziale Costache S. Ciocan de pe 
strada Minerului 
3. Reabilitare, modernizare, extindere i dotarea $colii Gimnaziale Costache S. Ciocan de pe str. 
Cuza Voda, nr 5B 
4. Modemizare infrastructura stradala prin asfaltarea strazilor: Piriul Valea Poienii, Gheorghe 
Asachi, Oituz, Corobanu, Lapos, Mioritei. 

CORELAREA CU PROIECTE DEJA IMPLEMENTATE LA NIVEL LOCAL 

1. Titlu project: "CENTRUL DE AGREMENT TROTUF" Cod SMIS: 48251 



Entitate finantatoare: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 — Dezvoltarea 
durabila si promovarea turismului 
Domeniul de interventie 5.2 — Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 
valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice 
Obiectivul general 
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea structurilor de agrement turistic prin 
construire unui centru de agrement ce va cuprinde amenaj area unui strand si a unei sali de activitati 
de agrement „indoor" cu impact asupra cresterii numarului de turisti; 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• construirea unui strand modern cu cloud bazine arificiale, din care unul cu o supfrafata de 500 
mp i o adancime maxima de 3 m si un bazin pentru copii de 25 mp; 

• montarea a cloud minipiscine spa; 
• amenajarea unei zone pentru plaja si agrement conexa strandului care va oferi conditii optime 

de petrecere a timpului liber in cadrul centrului de agrement; 
• construirea unei sali de activitati de agrement „indoor" cu o suprafata construita de 3.000 mp 

a carei functionalitate cuprinde: 
- un teren multisport acoperit cu o suprafata construita de 970 mp i dimensiuni de 

22 x44m; 
- tribune cu o capacitate de 175 de locuri; 
- spatii de depozitare prevazute in anexele longitudinale, in spatele tribunelor; 
- spatiu de acces in sala, amenajat in extremitatea estica a salii, dotat cu aparat de acces, 

vestiare, dusuri si grupuri sanitare, spatii tehnice; 
- spatiu de acces in strand, amenajat in extremitatea vestica a salii dotat cu aparat de acces, 

vestiare, dusuri i grupuri sanitare, punct de prim ajutor si spatii tehnice; 
- amenaj area la etaj a unei zone administrative si a unui spatiu pentru activitati sportive 

recreationale (tenis de masa si biliard); 
• amenaj area incintei centrului de agrement cu alei pietonale si spatii peisagere; 
• construirea unei parcari in proximitatea accesului in sala de activitati de agrement, 

dimensionata conform legislatiei in vigoare. 

Rezultate: 
• crearea unui centru de agrement modern ce ofera o gama larga de activitati de agrement de la 

inot, plaja la activitati sportive si recreationale (tenis de masa, biliard, fotbal, baschet, volei, 
handbal etc.) in vederea cresterii gradului de satisfactie a turistilor (prin implementarea 
proiectului se preconizeaza o crestere a numarului de sosiri cu peste 15% pand in anul 5 de la 
finalizarea investitiei); 

• cresterea atractivitatii orasului Comanesti ca urmare a crearii intr-un spatiu organizat a unor 
conditii favorabile practicarii multiplelor activitati turistice de agrement (inot, plaja, tenis de 
masa, biliard, fotbal, handbal, volei, judo, etc.) ce va genera oportunitati de crestere 
economica si de creare a noi locuri de munca; 

• valorificarea resurselor naturale si a potentialului turistic al orasului Comanesti prin 
interconectarea turismului de agrement cu turismul montan i alte forme de turism 
practicabile in zond va determina pozitionarea acestuia ca o destinatie turistica atractiva pe 
piata de profil; 

• amenaj area de locuri de parcare pentru infrastructura de agrement turistic ce va fi creata in 
vederea facilitarii accesului turistilor la practicarea activitailor de agrement; 

• acordarea de sanse egale pentru turistii cu nevoi speciale prim crearea de rampe de acces, 
amenajarea de locuri de parcare destinate acestora, marcate corespunzator in apropierea 
obiectivelor turistice; 

• cresterea numarului i veniturilor operatorilor economici care activeaza in domenii conexe 
turismului ca urmare a dezvoltarii infrastructurii turistice a orasului; 

• dezvoltarea agentilor economici din orasul Comanesti si din zonele invecinate care activeaza 
In domeniul turistic ca urmare a cresterii numarului de structuri turistice de agrement — avand 
In vedere cä proiectul va impulsiona cresterea numarului de turisti in zona tinta; 



• cresterea veniturilor Administratiei Publice Locale prin taxele colectate de la vizitatorii 
Centrului de agrement Trotus; 

dezvoltarea capacitatii tehnice a orasului Comanesti si dobandirea de bune practici in ceea cc 
priveste gestionarea proiectelor cu fonduri europene nerambursabile necesare dezvolfarii turismului 
ca premisa pentru dezvoltarea economica a regiunii Nord-Est 

2. Titlu proiect: "REABILITAREA, REAMENAJAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA 
AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASENESC IOAN LASCAR COMANESTI, JUDETUL 
BAC A u" 

Cod SMIS: 26429 

Entitate finantatoare: Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul 
major de interventie 3.1 — Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor 
de sanatate. 

Objective 

Obiectivul general at Proiectului « REABILITAREA, REAMENAJAREA, MODERNIZAREA St DOTAREA 

AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORA5ENESC „IOAN LASCAR" DIN ORASUL COMANESTI, JUDETUL 

BACAU >> este modernizarea, Imbun5t5tirea califatii infrastructurii serviciilor de asistent5 medicala pentru 

comunitatea din orat.il Com5ne§ti §i pentru cele 7 localit5ti de pe valea Trotu§ului, precum §i crearea a 6 

noi servicii medicate care vor fi puse la dispozitia potentialilor beneficiari de pe Valea Trotuplui (peste 

75.000 locuitori), in vederea asigurarii unui acces egal at cet5tenilor la serviciile de sanatate, servicii care 

acopera nevoi recunoscute. 

Obiectivele specifice: 

- 	reabilitarea, reamenajarea, modernizarea §i dotarea Ambulatoriului integrat at Spitalului or5§enesc 

„loan Lascar" Comane§ti (lucrari de amenajare ambulatoriu, reparatii corp centrala termica, utilitati 

exterioare, amenaj5ri exterioare) pentru cre§terea calitatii actului medical; 

- infiintarea a §ase noi servicii medicate necesare populatiei de peste 75.000 locuitori de pe Valea 

Trotu§ului din 8 localitati §i dotarea lor; 

Rezultate: reabilitarea, reamenajarea, modernizarea i dotarea Am bulatoriului integrat at Spitalului 

ora§enesc „loan Lascar" Com5ne§ti (lucrari de amenajare ambulatoriu, reparatii corp centrala ternnic5, 

utilitati exterioare, amenajari exterioare) pentru cre§terea calitalii actului medical; 

- infiintarea a ase noi servicii medicate necesare populatiei de peste 75.000 locuitori de pe Valea 

Trotuului din 8 localit5ti i dotarea lor; 

- 	asigurarea unui nivel optim at st5rii de sanatate §i at calit5tii vietii populatiei din judetul Bac5u, cu 

adresabilitate direct5 celor peste 75.000 de locuitori ai Vaii Troti.olui din 8 localitati, la toate 

etapele ciclului vietii; 

- knbunat5tirea controlului factorilor de risc comportamentali §i de mediu, precum §i depistarea 

precoce a bolilor; 

- 	cre§terea capacit5tii sistemului de control at bolilor transmisibile pentru dobandirea unei mai bune 

star de s5n5tate; 

- supravegherea bolnavilor cronici/reducerea poverii bolilor netransmisibile pentru transformarea 

societatii actuate Intr-o societate mai sigura §i mai sanatoas5; 

Activitati finantate: reabilitarea, reamenajarea, modernizarea i dotarea Ambulatoriului integrat at Spitalului 

ora§enesc „loan Lascar" Com5ne§ti 

3. Titlu project: "REABILITAREA 1 MODERNIZAREA CLADIRII CENTRUL 5, ORAS 
COMANESTI" 

Cod SMIS: 7190 



Entitate finantatoare: ADR Nord-Est in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 

denumit 01. Axei prioritare 1 — „Sprijinirea dezvoltarii durabile a ora§elor — poli urbani de cre§tere", 

Domeniul de interventie 1.1 — „Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: Centre 

urbane. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza reabilitarea infrastructurii i imbunat5tirea functiilor 

urbane ale orawlui Cornane§ti. 

Proiectul se adreseaza Axei prioritare 1 — „Sprijinirea dezvoltarii durabile a ora§elor — poll urbani de 

cre§tere", Domeniul de interventie 1.1 — „Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: 

Centre urbane Tntrucat permite ora§ului Comane§ti s5 detina un rol economic §i social semnificativ 

mai important in dezvoltarea locala §i regionala §i reduce decalajele de dezvoltare a infrastructurii 

sale fafa de mediul urban al judetului Bacau §i Regiunii de Nord-Est. 

Obiectivul specific avut in vedere de proiect este reabilitarea §i modernizarea cladirii Centrul nr. 5 

din ora§ul Cornane§ti §i preg5tirea sa pentru noi tipuri de activit5ti economice §i sociale. Acest 

obiectiv este obtinut prin realizarea de lucrari de reabilitare §i modernizare a obiectivului amintit 

conform solutiilor tehnice propuse prin documentatia tehnic5 anexata prezentei cereri de 

finantare. 
Rezultate: 

Rezultate directe:  

Infrastructura social5 reabilitata a oraului Comane§ti: 

• Cladiri reabilitate/modemizate si pregatite pentru noi activiati economice/sociale - infi -astructura 
urband (nr.) — 1 cladire; 

• Suprafata cladirilor reabilitate/modemizate si pregatite pentru noi activitati economice/sociale - 
infi-astructura urband (mp.) — 1 044,87 mp; 

• Asigurarea de dotdri speciale pentru accesul persoanele cu dizabilitati si in vederea utilizarii 
cladirii Centrul 5(nr.) — 1 buc; 

• Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitatal modernizatal echipata - infrastructura 
pentru servicii sociale, din care: (nr.) — 2 200 persoane; 

• Persoane care beneficiazd de infrastructura reabilitata/ modernizatal echipata - infrastructura 
pentru servicii, femei (nr.) — 1 000 persoane; 

• Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modemizata/ echipata, - infrastructura 
pentru servicii, barbati (nr.) — 1 000 persoane; 

• Persoane de etnie rroma care beneficiaza de infrastructura reabilitata / modernizata / echipata — 
infi-astructura pentru servicii sociale (nr.) — 200 persoane; 

• Locuri de munca nou create (nr.) — 7; 
• Locuri de munca nou create: femei (nr.) —4; 
• Locuri de munca nou create: barbati (nr.) — 3. 
Rezultate indirecte:  

• 23 844 locuitori ai orasului Conianesti beneficiaza de modemizarea infrastructurii urbane 
• indeplinirea in conditii corespunzatoare de catre orasul Comanesti a functiei urbane de facilitare a 

accesului populatiei la educatie, formare profesionala, ocupare, imbunatatirea adaptabilitatii la 
mediul economic in schimbare si aplicarea reglementarilor europene privind sanatatea si 
securitatea la locul de muna. 

• existenta unei forte de munca cu nivel ridicat de calificare si competente 
• cresterea rolului economic si social detinut de orasul Comanesti pe plan local si la nivelul 

judetului Bacau 
• infrastructura necesard indeplinirii rolului de centru urban ce iradiaza dezvoltare economica si 

sociala. Care zonele adiacente pentru orasul Comanesti 
• reducerea dezechilibrului existent fata de celelalte centre urbane ale judetului Bacau si ale 

Regiunii de Nord-Est in ceea ce priveste gradul de indeplinire a functiilor urbane de baza; 
• posibilitati de acces pentru persoanele cu dizabilitati din ora§ul Comane§ti in sediul Centrului de 

resurse si formare profesionala 
• cresterea indicelui valorii pietei imobiliare in oras 
creterea calitatii vietii locuitorilor zonei de actiune urbana 

Activitati finantate: Reabilitare §i modernizare cladire Centrul 5, ora§ Cornane§ti. 



4. Titlu project: „REABILITAREA, MODERNIZAREA CENTRULUI DE TINERET COMANESTI" 
Cod SM1S: 7189 
Entitate finantatoare: ADR Nord-Est in calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 

denumit 01. Axei prioritare 1 — „Sprijinirea dezvoltarii durabile a ora§elor — poll urbani de cretere", 

Domeniul de interveritie 1.1 — „Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: Centre 

urbane. 

Objective: Obiectivul general al proiectului vizeaza reabilitarea infrastructurii sociale a ora§ului 

Comane0. 

Proiectul se adreseaza Axei prioritare 1 — „Sprijinirea dezvolt5rii durabile a oraelor — poll urbani de 

cre§tere", Domeniul de interventie 1.1 — „Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: 

Centre urbane intrucat permite orawlui Com5ne0 sa della un rol social semnificativ mai 

important in dezvoltarea locala §i regionala i reduce decalajele de dezvoltare a infrastructurii sale 

fata de mediul urban al judetului Bacau §i Regiunii de Nord-Est. 

Obiectivul specific avut in vedere de proiect este reabilitarea §i modernizarea Centrului de tineret 

din oraul Comane§ti §i dotarea acestuia cu echipamente specifice. Acest obiectiv este obtinut prin 

realizarea de lucrari de reabilitare §i modernizare §i activitati de achizitie de dotari pentru obiectivul 

amintit conform soluVilor tehnice propuse prin documentatia tehnica anexata prezentei cereri de 

finantare. 
Rezultate: 
Rezultate directe:  

Infrastructura sociala reabilitat5 a ora§ului Comane0: 

• Cladiri reabilitate/modernizate i pregatite pentru noi activitati economice/sociale - infrastructura 
urban a (nr.) — 1 cladire; 

• Suprafata cladirilor reabilitate/modernizate i pregatite pentru noi activitaii economice/sociale - 
infrastructura urband (mp.) - 152,62 mp; 

• Asigurarea de dotari speciale pentru accesul persoanele cu dizabilitati §i in vederea utilizarii 
cladirii Centrului de tineret (nr.) — 1 buc; 

• Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modernizatal echipata - infrastructura 
pentru servicii sociale, din care: (nr.) — 150 persoane; 

• Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modernizata/ echipata - infrastructura 
pentru servicii, femei (nr.) — 65 persoane; Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ 
modernizatal echipata, - infi -astructura pentru servicii, barbati (nr.) — 65 persoane; 

• Persoane de etnie rroma care beneficiaza de infrastructura reabilitata / modernizata / echipata — 
infi-astructura pentru servicii sociale (nr.) —20 persoane; 

• Locuri de munca nou create (nr.) — 5; 
• Locuri de munca nou create: femei (nr.) — 3; 
• Locuri de munca nou create: barbati (nr.) —2. 

Rezultate indirecte:  

• 23.844 locuitori ai orawlui Comanqti beneficiaza de infrastructura sociala modernizata si dotata 
• posibilitati de acces pentru persoanele cu dizabilitati din orasul Comanesti in sediul Centrului de 

tineret; 
• facilitarea insertiei sociale a tinerilor prin oferirea unei alternative in domeniul informarii, 

educatiei non formale si a petrecerii timpului liber; 
• mediul de afaceri al orasului Comanqti beneficiaza de resurse umane tinere cu nivel ridicat de 

pregatire si competente; 
• cresterea rolului economic si social detinut de orasul Comanesti pe plan local si la nivelul 

judetului Bacau; 
• reducerea dezechilibrului existent fata de celelalte centre urbane ale judetului Back' §i ale 

Regiunii de Nord-Est in ceea ce priveste gradul de indeplinire a functiilor sociale; 
• cresterea indicelui valorii pietei imobiliare in oras; 
• cresterea calitatii vietii locuitorilor zonei de actiune urband. 



Activitali finantate: reabilitarea si modernizarea Centrului de tineret din orasul Comanesti si dotarea 

acestuia cu echipamente specifice. 

5. Titlu project: „REABILITARE SI DOTARE CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE 
TURISTICA COMANESTI, JUDETUL BACAU" Cod SMIS: 51325 

Entitate finantatoare: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in calitate de Autoritatea 

Nationala pentru Turism/Nord-Est 2007-2013, Axa prioritara 5. - Dezvottarea Durabila si 

Promovarea Turismutui, Domeniul de interventie 5.3 — Promovarea potentialutui turistic si crearea 
infrastructurii necesare, in scoput cresterii atractivitatii Romaniet ca destinatie turistica, 
Operatiunea - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea 

resurselor naturale si cresterii calit5tii serviciilor turistice 

Obiectivul general 
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea structurilor de agrement turistic prin 
Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea infrastructurii de informare a turiOlor interesati de 

zona orawlui Comane0 i a Vali Trotuwlui, in scopul dezvolt5rii turismului in zona in sensul prevederilor din 

Strategia de Dezvoltare a Orawlui Com5ne0 2012-2020 prin reabilitarea §i dotarea unui sediu ce va deveni 

Centrul National de Informare §i promovare turistica in orawl Comane§ti, judetul Back,. 

Objective specifice: 

• Infiintarea unui Centru National de Informare §i Promovare Turistica a Orawlui ComaneO in scopul 

creterii nivelului de informare al turiOlor din zon5 prin sporirea volumului de informatii verificate 

i utile despre obiectivele i operatorii de ospitalitate din zon5; 

• Legarea obiectivelor turistice din zona Com5ne0 In circuite tematice i corelarea acestora cu 

produse turistice din regiunea judetului Back' i a judetelor invecinate; 

• Introducerea conceptului de utilizare a internetului in scopul promov5rii obiectivelor turistice 

specifice Com5ne§tiului i informarii turiOlor despre acestea; 

• Imbun5t5tirea imaginii zonei i a localit5tii Com5ne0 i crearea unei identitati locale pe care sa se 

fundamenteze o creterea a turismului zonal. 

• Noul Centru National de Informare §i Promovare Turistic5, in urma lucrarilor de reamenajare, 

modernizare §i dotare, va oferi urmatoarele servicii: 

o asigurarea informatiilor necesare pentru turi0 ; 

o transmiterea informatiilor cu caracter turistic local i regional; 

o dinamica turistic5 necesara prin intermediul specialiOlor; 

o stabilirea de contacte cu centre similare pentru promovarea In comun a turismului 

romanesc; 
o -promovarea manifestarilor turistice-culturale i a activitStilor cu impact benefic asupra 

publicului/turiOlor (festivaluri, seri turistice etc). 

Activit5ti ale centrului: 

o informarea turistilor sositi in localitate cu privire la operatorii de ospitalitate, la 

posibilitatilor de petrecere a timpului liber, la excursiile ce pot fi realizate in si din zona, etc.; 

o informarea turistilor care nu se afla in zona, dar doresc sa o viziteze. Aceasta activitate e 

realiza prin toate mijloacele de comunicare: telefon, fax, Internet, E-mail etc.; 

o rezervari de camere in zon5, la cererea persoanelor fizice si a agentilor economici; 

o realizarea si distribuirea de materiale promotionale si informative pe diverse suporturi 

(tiparituri, CD, DVD etc.); 

o tip5rirea de monografii, materiale de specialitate, carti, reviste cu caracter informativ-

turistic, ziare etc.; 

o transmiterea de informatii cu profil turistic Tour operatorilor si agenVilor de turism; 



o participarea la targuri si expozitii Cu profit turistic in tara si in strainatate; 

o colaborarea cu toate unitatile de turism din statiune, cu centre similare din tara si din 

strainatate in vederea organizarii schimburilor de informatii cu caracter turistic; 

o asigurarea animatiei turistice necesare, prin intermediul specialistilor (pregatirea unei baze 

de date cu ghizi turistici); 

o asigurarea consultantei de specialitate pentru detinatorii de baza materiala din zona; 

o realizarea de campanii promotionale, conferinte de presa ocazionate de lansarea noilor 

produse turistice, activitati de relatii publice; 

o organizarea si gestionarea de evenimente cu scop promotional (festivaluri, seri turistice etc.) 

pentru zona Comanesti; 

o crearea i actualizarea continua a informatiilor de pe site. 

Rezultate: 

• realizarea unui CNIPT pentru zona orasului Comanesti si Valea Trotusului; 

• dotari interioare (30 tipuri de elemente); 
▪ 1 comunicat de presa/anunt in presa cu privire la inceperea activitatilor proiectului de 

investitii; 

• 1 comunicat de presa/anunt in presa cu privire la finalizarea activitatilor proiectului de 

investitii; 

• 50 etichete aplicate pe dotarile si echipamentele achizitionate; 

• 1 panou temporar amplasat la intrarea in santierul de constructii in care se vor mentiona 

elementele prevazute in Manualul de identitate vizuala pentru Programul Operational 

Regional; 

• 1 placa permanent5 care va inlocui panoul temporar dupa finalizarea proiectului de investitii, 

aferent lucrarilor de constructii, dar nu mai tarziu de 6 luni de la incheierea acestuia. 

Activitati finanote: construirea si dotarea unui centru de turism ce ofera o garna larga de activit5ti de 
informare, promovare turistica si agrement. 

6. EFECTUL POZITIV PREVIZIONAT PRIN REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 
INVESTITIE 

Proiectul "Reabilitarea moderata a cladirii CRAI NOU din str. Liceului, orasul Comanesti, judetul 
Bacau" este un proiect realizat de Primaria orasului Comanesti, care vine in intampinarea 
obiectivului PNRR Pilonul IV - Coeziune sociala i teritoriala, Componenta 10 — Fondul Local, prin 
implementarea unor masuri strategice bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbana Durabila a 
Orasului Comanesti, prin care se doreste realizare unei investitii verzi, necesara locuitorilor orasului: 

- reducerea procentuala a consumului total de energie primard, comparativ cu situatia anterioard 
implementarii proiectului va fi de 34,3%; 

- imbunatatirea furnizarii de servicii publice locale. 

7. Modul de indeplinire a conditiilor aferente investitiilor 

- Cladirea Crai Nou din Str. Liceului, ora§ Comanesti, judetul Bacau este cladire publick este 
locul de desfasurare a activitatilor de gradinita cu program prelungit pentru 123 de copii; 

- In urma implementarii proiectului de reabilitare energetica moderata, se obtine o reducere de 
34,3% a consumului de energie primard in comparatie cu consumul actual, atestat prin 
raportul de audit energetic; 

- Cladirea din Str. Liceului, orasul Comanesti, judetul Bacau este incadrata in clasa III de risc 
seismic, conform raportului de expertiza tehnica; 



- Beneficiarul se angajeaza ca lucrarile care nu tin de sistemele de imbunatatire a eficientei 
energetice sä nu depa§easca pragul de 10% din valoarea totala a costurilor, confolln 
prevederilor Ghidului specific; 

- Cladirea din Str. Liceului, ora§ul Comane§ti, judetul Bacau a fost pusa in opera in anul 1973; 

- Solicitantul detine drept de proprietate publica asupra imobilului din Str. Liceului, ora§ul 
Comane§ti, judetul Bacau; 

- Imobilul din Str. Liceului, ora§ul Comane§ti, judetul Bacau este liber de sarcini, nu face 
obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de care solicitant pentru realizarea 
proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatore§ti, nu face obiectul 
revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun. 

De asemenea, proiectul "Reabilitarea moderata a cladirii CRAI NOU din str. Liceului, ora§ul 
Comane§ti, judetul Bacau" contribuie la obiectivele programului PNRR/2022/C10: 

• Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabila a localitatilor din Romania prin 
investitii in infrastructura locala care vor sustine rezilienta §i tranzitia verde a zonelor urbane 
§i rurale, precum §i reducerea disparitatilor teritoriale la nivel regional, intraregional §i intra-
judetean; 

• Asigurarea cadrului pentru refolinarea §i digitalizarea instrumentelor de planificare teritoriala 
§i urbana la nivelul autoritatilor publice locale. 

8. Descrierea procesului de implementare 

Procesul de implementare se va realiza cu ajutorul unei echipe de implementare proiecte, resurse 
umane din cadrul primariei: un manager de proiect, un responsabil financiar, un responsabil tehnic, 
un responsabil achizitii publice, un jurist, un responsabil raportare §i publicitate. 

Proiectul propus se implementeaza pe o perioada de 24 luni. Activitatile proiectului constau in: 

D Management de proiect 

- Monitorizarea proiectului §i asigurarea Ca perioada de derulare a activitatilor va fi in 
conformitate cu graficul Gantt, fara a depa§i data de 30 iunie 2026; 

- Realizarea de notificari/acte aditionale la contractul de finantare, daca va fi cazul; 
- Justificarea finantarii primite; 
- Realizarea de rapoarte de progres al proiectului; 
- Realizarea oricaror documente solicitate de Autoritatea finantatoare. 

• Achizitie proiectare i executie lucrari renovare energetica sediu administrativ din Str. 
Liceului, ora§ Comane§ti, judetul Bacau 

Procedura de achizitie se va derula, in conformitate cu prevederile Legii 98/2016. Activitatea se va 
realiza in lunile 1 -5 de proiect. 

D Realizare proiect tehnic: Activitatea se va realiza in lunile 5 - 9 de proiect. 

D Realizarea lucrarilor de renovare energetica: Activitatea se va realiza in lunile 10 — 24 de 
proiect. 

D Asigurarea masurilor de informare §i publicitate privind operatiunile finantate din 
Mecanismul de Redresare §i Rezilienta 

Activitatea se va derula pe intreaga perioada de derulare a proiectului de 24 de luni. 



9. Alte informatii 

Conform prevederilor Ghidului specific aferent Componentei C10 — Fondul local, prin proiectul 
propus la finantare vor fi instalate 6 statii de incarcare pentru vehicule electrice cu 2 puncte de 
incarcare (22kw si 50 kw). 

Beneficiarul investitiei va asigura un spatiu adecvat pentru amplasamentul statiilor de reincarcare 
pentru vehicule electrice (care va presupune §i posibilitatea de stationare a vehiculelor pe perioada 
incarcarii), precum §i toate activitatile §i costurile necesare pentru punerea in functiune a statiilor. 

Presedinte de 
Consilier 

Herciu Ii 

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

jurist Daniela Chirila 



ANEXA nr. 3 la HCL nr. 93   din 13.05.2022 

privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului 
"Reabilitarea moderata a cladirii CRAI NOU din str. Liceului, orasul Comanesti, judetul 

Bacau", in cadrul Planului National de Redresare Si Rezilienta al Romaniei 
COMPONENTA 10- Fondul local 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI 

Prin prezenta investitie se propun a se realiza lucrAri de reabilitare moderata la cladirea Crai Nou din 
strada Liceului, Ora§ul Comanqti, judetul Baeau: 

U.M. I 	Sunrafata 	I Suma maxima 
972 	I 440 euro/mp, fara TVA 

Lucrari de reabilitare moderata a cladirii Crai Nou din str. Liceului: 

• Lucrari de cre§tere a eficientei energetice prin lucrari de reabilitare termica a elementelor de 
anvelopa a cladirii Crai Nou din strada Liceului, ora§ul Comane§ti; 

• Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde 
de consum; 

• Lucrari de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare 
mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior; 

• Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri; 

• Lucrari pentru echiparea cu statii de reinearcare pentru ma§ini electrice; 

• Alte tipuri de lucrari care conduc la eficientizarea energetica a cladirii. 

Confoini prevederilor Ghidului specific aferent Componentei C10 — Fondul local, prin 
proiectul propus la finantare vor fi instalate 6 statii de incarcare, valoarea investitiei aferente statiilor 
este detaliata conform tabelului: 

Numar statii de incarcare 	 6 

Valoarea statiilor de incarcare (Euro) 	 150.000,00 

Valoarea statiilor de incarcare (Lei) 	 738.405,00 
Cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, 1 euro=4,9227 

Ca urmare a investitiilor efectuate in cadrul proiectului "Reabilitarea moderata a cladirii 
CRAI NOU din str. Liceului, ora§ul Comane§ti, judetul Bacau", valoarea finantarii este conform 
sectiunilor cererii de finantare de pe platforma online de depunere: 

Valori proiect (Euro, MA WA) 	 Valori proiect (Lei, UM TVA) 

Numarul de statii de incarcare: 6 	 Cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021: 4,9227 

Valoarea statillor de IncOrcare: 150.000,00 	Valoarea statiilor de incarcare: 	738.405,00 

Valoarea investitiei (fara statii): 427.680,00 	Valoarea investitiei (WO statii): 2.105.340,34 

Valoarea totala a proiectului: 577.680,00 	Valoarea totala a proiectului: 	2.843.745,34 



Realizarea prezentului proiect va avea urmatoarele beneficii: 

— 0 cladire renovata energetic moderat care v-a imbunatati furnizarea de servicii publice la 
nivel local; 

— Proiectul contribuie la tranzitia verde si digitala a localitatilor din Romania; 

— Proiectul contribuie la reformarea si digitalizarea instrumentelor de planificare teritoriala si 
urband la nivelul autoritatilor publice locale; 

— Proiectul respecta principiul DNSH ("Do no significant harm") asa cum este prevazut in 
Art. 17 din regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze 
investitiile durabile, inclusiv cele din 2020; 

— Vor fi 6 statii de reincarcare pentru masini electrice; 
— Prin renovarea energetica moderata a cladirii Crai Nou din strada Liceului se v-a reduce cu 

34,3 % necesarul de energie primara. 
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