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privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului 
Eficientizarea energetica a cladirilor publice — Spitalul Orasenesc 

"IOAN LASCAR" - Judetul Bacau, orasul Comanesti, str. Vasile Alecsandri, nr. 1>> 

Consiliul Local al orasului Comanesti, jud. Back', intrunit in sedinta ordinara in data de 
20.05.2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.33251/17.05.2022 al Primarului orasului Comanesti; 
- Raportul de specialitate nr.33251B/17.05.2022 intocmit de Biroul Programe din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului orasului Comanesti in care se propune aprobarea unor cheltuieli aferente 
proiectului << Eficientizarea energetic a a cladirilor publice — Spitalul orasenesc „IOAN LASCAR"- 
judetul Bacau, Orasul Comanesti, strada Vasile Alecsandri, nr.1 >>, cu privire la refacerea calculului 
structurii de rezistenta, completare a expertizei tehnice in urma decopertarilor realizate si vizualizarii 
exacte a structurii aferente corpului Camera de Garda / Primiri Urgente la parter si la Blocul operator 
de la etaj 1, necesitand revizuirea planurilor parter si etaj 1 din proiectul tehnic, reorganizarea spatiului 
compartimentat in functie de masurile rezultate din expertiza tehnica; 

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

- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Comariesti. 
In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d, art. 196 alin. (1) lit. a 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adopt a urmatoarea: 
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ART 1. Se aproba cheltuielile aferente proiectului << Eficientizarea energetica a cladirilor publice — 
Spitalul ofasenesc „IOAN LASCAR"- judetul Bacau, Orasul Comanesti, strada Vasile Alecsandri, nr.1 
>> finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3 — Sprijinirea 
tranziliei ceitre o economie cu emisii sceizute de carbon, prioritatea de investitii 3.1. — Sprijinirea 
eficientei energetice, a gestioneirii inteligente a energiei ,s1 a utilizeirii energiei din surse regenerabile 
In infrastructurile pub/ice, inclusiv in cleidirile pub/ice, si in sectorul locuintelor, in valoare de 58.310, 
00 lei cu TVA (49.000,00 lei fara TVA + 9.310,00 lei TVA), reprezentand cheltuieli 
neeligibile pentru expertiza tehnica i revizuire proiectare / instalatii. 

ART 2. Se aproba valoarea totala a proiectului << Eficientizarea energetica a cladirilor publice — 
Spitalul orasenesc „IOAN LASCAR"- judetul Bacau, Orasul Comanesti, strada Vasile Alecsandri, nr.1 
>>, in cuantum de 35.022.440,51 lei (inclusiv TVA), din care valoare totala eligibila 17.823.023,87 lei 

valoare totala neeligibila. de 17.199.416,64 lei. 

ART 3. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului Orasului 
Comanesti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul Orasului 
Comanesti — U.A.T., pentru ducere la indeplinire i poate fi contestata in termen de 30 de zile de la 
data comunicarii, la Tribunaly, 
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Contrasemneaza, 
Secretar general al oraplui, 

jurist Daniela Chirila 
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