
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

PROIC7 DE HCr_ A ° ARE 
privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitarea 
moderata a cladirii publice - sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul Comanesti, judetul 
Bade, in cadrul Planului National de Redresare i Rezilienta al Romaniei, Componenta 10 - 
Fondul local, Investitia 1.3 - Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati 
furnizarea de servicii publice de catre unititile administrativ-teritoriale 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, ce se va intruni in sedinta 
extraordinara, convocata de indata din 13.05.2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 32769/10.05.20222 al Primarului orasului Comanesti; 
- Raportul de specialitate nr. 32769/B/10.05.2022 intocmit de Biroul Programe din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului orasului Comanesti in care se propune aprobarea depunerii proiectului 
a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitarea moderata a cladirii publice - sediul 
administrativ din str. Girlei, fn, orasul Comanesti, judetul Bacau" in conformitate cu prevederile 
GHIDULUI SPECIFIC - CONDITII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE 
PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI 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 

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 si rezilienta; 
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Comanesti. 

In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b coroborate cu prevederile aim. (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 si modificarile ulterioare, adopta urmatoarea: 

Art.l. Consiliul local al Orasului Comanesti aproba proiectul 5i cheltuielile legate de proiectul 
"Reabilitarea moderata a cladirii publice - sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul Comanesti, 
judetul Bacau -  in vederea finantOrii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta 
al Romaniei, Componenta 10 - Fondul local, Investitia 1.3 - Reabilitare moderata a cladirilor publice 
pentru a imbunatati fumizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale. 

Art.2. Consiliul local al Orasului Comanesti aproba indicatorii tehnico economici, conform anexei 1 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3. Consiliul local al Orasului Comanesti aproba nota de fundamentare a investitiei "Reabilitarea 
moderata a cladirii publice - sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul Comanesti, judetul 
Bacau", conform anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4. Consiliul local al Orasului Comanesti aproba comandarea si plata studiilor necesare depunerii 
documentatiei in vederea accesarii programului PNRR C10 Fondul local, Investitia 1.3 - Reabilitare 
moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati fumizarea de servicii publice de catre unitatile 
administrativ-teritoriale 



Art. 5. Consiliul local al Orasului Comanesti aproba descrierea sumard a investitiei "Reabilitarea 
moderata a cladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul ComAnesti, judetul 
Bacau", conform anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6. Consiliul local al Orasului Comanesti aproba valoarea totala eligibila a proiectului 
"Reabilitarea moderata a cladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul Comanesti, 
judetul Bacau" in suma de 3.110.839,23 lei din care: suma de 2.614.150,61 lei fara TVA si suma de 
496.688,62 lei T.V.A. 

Art. 7. Consiliul local al Orasului Comanesti aproba necesitatea, oportunitatea, participarea 
implementarea proiectului "Reabilitarea moderata a cladirii publice — sediul administrativ din str. 
Girlei, fn, orasul Cornanesti, judetul Bacau" prin Planul National de Redresare si Rezilienta al 
Romaniei, Componenta 10 - Fondul local, Investitia 1.3 — Reabilitare moderata a cladirilor publice 
pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de care unitatile administrativ-teritoriale. 

Art.8. Consiliul local al Orasului Comanesti se angajeaza sã 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 
publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul Comanesti, judetul Bacau". 

Art.10. Prezenta hotArare se va comunica 1nstitutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului orasului 
Comanesti, precum si 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. 

INITIATORI: 	 Avizat pentru legalitate 
PRIMAR, 	 Secretarul general, 

ec. VIOREL MIRON 	 Jurist Daniela Chirila 



Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotarfire 

privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului 
"Reabilitarea moderata a cladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul 

Comanesti, judetul Bacau", in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al 
Romaniei, Componenta 10 - Fondul local, Investitia 1.3 — Reabilitare moderata a cladirilor 
publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ- 

teritoriale 

Valorile indicatorilor de eficienta energetica prevazuti a se obtine dupa renovare: 

Valoare la inceputul 	Valoare la finalul 

	

Rezultate 	 implementarii 	 implementarii 
proiectului 	 proiectului 

Consumul de energie primard 
295,55 	 155,01 totala. (kWh/m2 an) 

Consumul de energie primara 
totala utilizand surse 	 295,55 	 137,38 
conventionale (kWh/m2 an) 

Consumul de energie primara 
utilizand surse regenerabile 	 0,00 	 17,63 
(kWh/m2 an) 

Nivel anual estimat al gazelor 
cu efect de sera (echivalent 	 50,40 	 29,87 
kgCO2/m2 an) 

Indicatori de eficienta 	 Valori estimate a fi realizate 

	

energetica 	 Exigenta impusa 	 dupa 
implementarea proiectului 

Reducerea 	procentuala 	a 
consumului total de energie 
primara, 	comparativ 	cu 	 > 30% 	 47,6 % 
situatia 	 anterioara 
implementarii proiectului [%] 

INITIATOR!: 
Avizat pentru legalitate 

PRIMAR, 	 Secretarul general al orasului, 

	

ec.Viorel Miron 	 cons. juridic Daniela Chirilä 



Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotarfire 

privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului 
"Reabilitarea moderata a cladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn, 

orasul Comanesti, judetul Backe", in cadrul Planului National de Redresare si 
Rezilienta al Romaniei, Componenta 10 - Fondul local, Investitia 1.3 — Reabilitare 

moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de 
catre unitatile administrativ-teritoriale 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

Planul National de Redresare si 
Rezilienta, Componenta 10 - 
Fondul Local, Investitia 1.3 - 
Reabilitare moderato a 
cladirilor publice pentru a 
Imbuncitati furnizarea de 
servicii 	publice 	de 	ceitre 
unitotile 	administrativ- 
teritoriale 

Tittu ape( proiect: PNRR/2022/C10 

Titlu project: "Reabilitarea moderata a cladirii publice - sediul 
administrativ din str. GIrlei, fn, orasul Comanesti, judetul Bacau" 

Administratia publica locala a orasului Comanesti nu dispune de o 
infrastructura corespunzatoare intrucat in proprietatea administratiei 
locale se afta Inca cladiri aflate intr-un stadiu avansat de degradare care 
nu pot sustine activitati economice sau 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 desfasura activitatea intr-o maniera eficienta 
in slujba cetatenilor. Este asadar absolut necesara oferirea unei 
infrastructuri corespunzatoare serviciilor publice, pentru a le spori 
capacitatea de a raspunde intr-un timp optinn solicitarilor cetatenilor. 

Cladirea din Str. Girlei, fn, oras Connanesti, judetul Bacau este sediu 
adnninistrativ at primariei orasului Comanesti avand regim de inaltime 
D+P+2E+M, cu o suprafata desfasurata totala de 866 mp, fiind pusa in 
opera in anul 1989. 

Cladirea prezinta structura in cadre cu inchideri perimetrale zidarie din 
caramida si B.C.A, acoperis de tip sarpanta cu invelitoare tigla. Tamplaria 
exterioara: usile de acces-panouri metalice, ferestrele prezinta rame 

Descrierea pe scurt a situatiei metalice la casa scarii, respectiv rame din lemn si geam sinnplu la 
1. actuate 	(date 	statistice, camere, fara sisteme de umbrire exterioara. Finisajete interioare sunt 

elennente specifice, etc.)  zugraveli simple la pereti, pardoseli parchet sau ciment sclivisit, ambele 
in stare degradata. La exterior, zugravelile fatadelor, partial tencuieli 
simple partial placare carannida aparenta prezinta urme de condens la 
soclu, cu desprinderi de strat exterior. Cladirea se afla La mai putin de 50 

m de albia raului Trotus, determinand unniditate relativa mare a 
materialelor de anvelopa. 

Cladirea studiata este o constructie pentru care incalzirea spatiilor s-a 
realizat initial cu ajutorul unui cazan termic, combustibil gaz natural. 
Distributia interioara: corpuri statice din fonta. In prezent instalatia este 
in conservare. 

In cladire sunt amenajate grupuri sanitare, in prezent nefunctionale. 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 at 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/ctimatizare al incaperilor. 

2. Necesitatea si oportunitatea Proiectut propus la finantare este necesar din perspectiva imbunatatirii 
investitiei pentru care se aplica furnizarii de servicii publice locale. Investitia propusa va consta in 

renovarea energetica moderata a cladirii publice - sediu administrativ din 
Str. Girlei, fn, orasul Comanesti, judetul Bach in suprafata desfasurata 
de 866 mp. 

in concordanta cu cerintele actuate, se propune modernizarea cladirii 
printr-o abordare integrata a eficientei energetice si a tranzitiei catre 
cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetica si 
calitatea arhitecturala a acesteia, sporirea confortului interior unnan Si 
implicit extinderea duratei de viata a cladirii. 

In urma realizarii proiectului propus la finantare, vor fi implementate 
urmatoarele masuri: 

SOLUTIA M1 - IZOLAREA TERMICA A PERETILOR EXTERIORI: 

a) Termoizolarea peretilor exteriori, mai putin soclul, cu sistenn vata 
minerala bazaltica A= 0,038 W/mK grosime 15 cm, tencuiti exterior cu 
tencuiala armata plasa din fibra de sticla si strat tencuiala dura acrilica. 

b) Hidrotermoizolarea soclului coborand si sub nivel trotuar cu sistem 
polistiren extrudat A= 0,038 W/rinK grosime 5 cm, tencuit apoi exterior cu 
tencuiala armata plasa din fibra de sticla si strat tencuiata dura acrilica, 
cu prelungirea hidroizolatiei peste zona de imbinare litre soclu si fatada, 
pentru evitarea umezetii la imbinare si impiedicarea aparitiei puntilor 
ternnice in aceasta zona. Refacerea trotuarului perimetrat din beton slab 
armat. 

SOLUTIA M2 - IZOLAREA TERMICA A PLANSEELOR: 

Se recomanda termoizolarea planseului pod orb peste etaj 2 cu vata 
minerala bazaltica A= 0,038 W/mK, grosime 25 cm, cu continuitate a 
ternnoizolatiei 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 termoizotatiei (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, geann triplu termoizolant, avand rezistenta termica a 
vitrajului minim 0,83 m2K/W. 

Montajul tamplariei se va face utilizand benzi sau folii de etansare litre 
tamplarie si golurile de zidarie, in vederea cresterii etanseitatii la aer a 
cladirii, evitand utilizarea spumei poliuretanice continand compusi 
chinnici volatile nocivi. 

b) Usile de acces se vor inlocui cu usi termoizolante, avand rezistenta 
ternnica minim 0,83 mpK/W. 
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prioritar5 3: Sprijinirea 
tranzitiei catre o 
economie cu emisii 
scazute de carbon, 
Prioritatea de investitii 
3.1: Operatiunea B: 
Ctädiri publice, 
sesiunea de proiecte 
POR/2016/3/3.1/B/1/7 
REGIUNI 

Sursa de finantare oarea totaLa a 
proiectului 

3.222.124,28 tel 

POR AXA 1.1 	 53.175.995,62 tel 

POR AXA 1.1 	 3.411.680,14 lei 

POR AXA 1 .1 	 1.142.664,35 lei 

POR 2007-2013 	Axa 21.436.860,61 tel 
prioritara 5 - 
Dezvoltarea durabila si 
promovarea turismului, 
Domeniul de 
interventie 	5.2 	- 
Crearea, dezvoltarea. 

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

SOLUTIA M4 - Instalatii 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 
douS unitati exterioare montate in cascada functionand in reginn pompa 
de caldura Si unitati aferente interioare alese conform propunerii de 
proiectare specialitatea instalatii. Centrala propusa a fost considerat5 in 
prezentul calcul, estimativ, avand SEER 6,93, capacitate de incalzire QI = 
22-32,5KW, la temperatura exterioara de pana la -20oC . 

Pentru prepararea apei calde menajere se propune nnentinerea solutiei 
initiate, prin intermediul unei CT gaz natural avand tehnologie in 
condensatie. In scopul diminuarii pierderilor de apa se vor monta baterii 
cu fotocelula. 

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 sã optimizeze functionarea tuturor instalatiilor 
(centrals VRV, iluminat) functie de sarcina necesarului de incSlzire si 
ilunninat, tinand cont de caracterul discontinuu de ocupare al cladirii. 

In urma implementarii proiectului, reducerea procentuala a consunnului 
total de energie primara, comparativ cu situatia anterioara implementarii 
proiectului va fi de 47,6%. 

3. Corelarea cu proiecte deja Proiecte implementate: 
implennentate la nivel local 

Titlul proiectului 
	

Stadiu project 

Eficientizarea 
energetica a cladirilor 
publice - Scoala nr. 6 project finalizat 
Vermesti - Judetul In 	perioada 
Bacau, 	Orasul 2014-2022 
Comanesti, 	str. 
Ciresoaia nr. 66 

Reabilitare retele de project finalizat 
strazi urbane, trotuare In 2014 
si iluminat public in 
orasul Comanesti 

Reabilitarea 
	

project finalizat 
modern izarea 	cladiri in 2014 
Centrul 	5, 	oras 
Comanesti 

Reabilitarea, 	 project finalizat 
modernizarea 	 in 2014 
Centrului de tineret 
Cornanesti 

Centrul de agrement proiect finalizat 
Trotus 	 in 	perioada 

2014-2020 



Reabilitarea, 
reamenajarea, 
modernizarea 	si 
dotarea Ambulatoriului 
Integrat 	at 	Spitalului 
Orasenesc 	„loan 
Lascar" 	din 	Orasul 
Comkesti 

protect finalizat 
in perioada 
2014-2020 

moaernizarea 
infrastructurii 	de 
turism 	pentru 
vatorificarea resurselor 
n atu rale 	si 	cresterii 
calitatii 	serviciilor 
turistice 

POR 	Axa 

Reabilitarea, 

modernizarea 	St 
echiparea 

infrastructurii 

serviciilor de sanatate 
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protect finalizat 
In perioada 
2014-2020 

Centrul National de 
Informare si Promovare 
Turistica Comanesti 
(CNIPT) 

Programului 
Operational 	Regional 
2007-2013 	- Axa 
prioritara 	5 	- 
„Dezvoltarea durabila 
si 	promovarea 
turismului", Domeniul 
de interventie 5.3 - 
Promovarea 
potentialutui turistic si 
crearea infrastructurii 
necesare, in scopul 
cresterii atractivitatii 
Romaniei ca destinatie 
turistica Operatiunea - 
Crearea 	Centrelor 
Nationale de Informare 
si Promovare Turistica 
(CNIPT) 

WiFi4EU - Promovarea protect finalizat Agentia 	Executiva 72.000,00 lei 
conectivitatii 	la in 	perioada pentru Inovare si retele 
internet 	 in 2014-2021 	(INEA) 
comunitatile locale 

Centrul European de protect finalizat Comisia Europeana 	228.061,00 lei 
lnformare 	Europe in 	perioada 
Direct Comanesti 	2014-2021 

Protect de consolidare- 
restaurare i punere in 
valoare a 	Palatului 
„Dimitrie 	Ghika- 
Comanesti", 	orasut 
Comanesti, 	judetul 
Bach 

protect finalizat 	INP 	- 	Institutul 	20.424.000,00 lei 
in 	perioada National 	 at 
2014-2021 	Patrimoniului - Timbrul 

Monumentelor Istorice 
(s-a 	 finantat 
intocmirea 	studiului 
DALI pt a se depune 
proiectul pe alte surse 
de finantare) 

Proiectul propus la finantare se coreleaza Cu toate proiectele 
implementate de orasul Comanesti care vizeaza renovarea energetica a 
cladirilor publice in vederea reducerii consumului de energie si al 
alinierii, pe aceasta cale, Cu directivele UE din domeniu. Renovarea 
cladirilor vechi pentru a le aduce la standardul nZEB este cruciala, pentru 
ca ele reprezinta cea mai mare parte a parcului imobiliar din tara 
noastra, iar cele mai multe vor fi in folosinta si in 2050. In Romania, 
renovarea extinsa este cu atat mai innportanta, dat fiind ca cele mai 
multe ctadiri sunt vechi si intr-o conditie mutt mai precara ca in vestul 
Europei 

4. Corelarea cu proiecte in curs de Proiecte aflate in curs de 
implementare de la nivel local 	, 	  

Titlul proiectului 	Stadiu protect 

tare: 

Sursa de finantare 	
Va 

proiectului 

protect 	in POR 	2014-2020 	Axa 34.964.130,51 lei 
a 	 prioritara 3: Spriiinirea 



proiect 
implementare 

implementare 

implementare 

proiect 
implementare 

implementare 

cladirilor publice - 
Spitalul 	Orasenesc 

„IOAN LASCAR", - 
Judetul 	Bacau, 
Orasul COMANESTI, 
strada Vasile 
Alecsandri, nr.1 

modernizarea, 
dezvoltarea 
echiparea 
infrastructurii 
educationale 	la 
Scoala 	"Ciprian 
Porumbescu" 

Reabilitarea, 
modernizarea, 
dezvoltarea 	si 
echiparea 
infrastructurii 
educationale 	la 
Scoala 	"Liviu 
Rebreanu" Comanesti 
si la structura 
arondata Scoala nr.4 
Comanesti 

Implementarea 
masurilor 	integrate 
de dezvoltare urbana 
durabila si cresterea 
calittii 	vietii 	in 
orasul Comanesti 

Dotarea unitatilor de 
invatamant 
preuniversitar 	din 
orasul Comanesti Cu 
echipamente 	TIC 
necesare 	pentru 
derularea 
activitatilor didactice 
in mediul on-line 

Asfaltare 	si 
amenajare parcari pe 
strazile supanutui, 
Codrului, Muntelui Si 
Fundatura Soimului 

tranzitiei 	catre 	o 
economie 	Cu 	emisii 

scazute de carbon, 
Prioritatea de investitii 
3.1: Operatiunea B: 
CLdiri publice, sesiunea 
de proiecte 
POR/2016/3/3.1/8/1/7 
REGIUNI. 

POR/317/10/1/ 
Cresterea gradului de 
participare la nivelul 
educatiei 	timpurii 
invatamantului 
obligatoriu, in special 
pentru copii Cu risc 
crescut 	de 	parasire 
timpurie a sistemului 

POR/317/10/1/ 
Cresterea gradului de 
participare la nivelul 
educatiei 	timpurii 	Si 
invatamantului 
obligatoriu, in special 
pentru copii Cu risc 
crescut 	de 	parasire 
timpurie a sistemului 

POR/381/13/1/ 
imbunatatirea 	calitatii 
vietii a populatiei in 
orasele mici i mijlocii 
din Romania 

POC/88212/4/ 
imbunatatirea 
continutului digital si a 
infrastructurii 	TIC 
sistemice in domeniul e-
educatie, e-incluziune, 
e-sanatate si e-cultura 

Ministerul 	Dezvoltarii 
Regionale, 
Administratiei Publice si 
Fondurilor Europene 

14.914.186, 

26.157.443,00 lei 

6.622.316,04 tel 

Asfaltare 	Si 	proiect 

amenajare parcari pe implementare 

strazile 	Supanului, 

Codrului, Muntelui 
Fundatura Soimului 

Modernizarea 	si proiect 
eficientizarea 	implementare 
sistemului 	de 
iluminat stradal in 
Orasul Comanesti 1 

Construire 	baza proiect 
sportiva 	TIP 	1, implementare 
cartier 	Vermesti, 
Orasul Comanesti 

2.752.963,46 lei 

Programul National de 

Dezvoltare Local 

Administratia 	Fondului 	1.000.000,00 lei 
pentru Mediu, privind 
sprijinirea 	eficientei 
energetice i a 

gestionarii inteligente a 

energiei in infrastructura 

de iluminat public 

Programul National de 6.735.818,45 lei 
Constructii de Interes 
Public 	sau 	Social, 
Subprogramul 	„Baze 
sportive" CNI 

5 



Proiectul propus la finantare se coreleaza cu toate proiectele aflate in 
implementare de orasul Comanesti care vizeaza renovarea energetica a 
cradirilor publice in vederea reducerii consumului de energie i at 
alinierii, pe aceasta cale, Cu directivele UE din domeniu. Renovarea 
cladirilor vechi pentru a le aduce la standardul nZEB este cruciala, pentru 
ca ele reprezinta cea mai mare parte a parcului imobiliar din tara 
noastra, iar cele mai multe vor fi in folosinta si in 2050. In Romania, 
renovarea extinsa este cu atat nnai importanta, dat fiind cã cele mai 
multe cladiri sunt vechi si intr-o conditie mutt mai precara ca in vestul 
Europei 

Coretared cu celetalte proiecte 
pentru care se aplica la 
finantare 

Proiecte aflate in evaluare: 

Valoarea totala a Titlul proiectului 	 Sursa de finantare 
proiectului 

Cresterea eficientei energetice a Administratia 	Fondului 2.741.977,00 lei 
infrastructurii de iluminat public in 	pentru Mediu, privind 
orasul Comkesti 2 	 sprijinirea 	eficientei 

energetice i a 
gestionarii inteligente a 
energiei in infrastructura 
de iluminat public 

Lucrari de reabilitare termica si 	Administratia 	Fondului 9.270.513,63 lei 
crestere 	eficient5 	energetica, pentru Mediu 
gestionare inteligenta a energiei 
pentru Gradinita 10 - Cu program 
prelungit "Dumbrava Minunata" 

Reabilitare, modernizare si dotare Programul National de 16.760.000,00 lei 
Casa de Cultura „CLUB 1 MAI" Constructii de Interes 
Comanesti 	 Public 	sau 	Social, 

Subprogramul 
„Asez5minte Culturale" 

Reabilitare, modernizare si dotare Programul National de 30.000.000,00 lei 
monument istoric 	„Palatul 	D. 	Constructii de Interes 
Ghica" - Comanesti + parcul Ghica 	Public 	sau 	Social, 

Subprogramul 
„Asezarninte Culturale" 

Modernizarea infrastructurii rutiere Programul National de 38.502.012,75 lei 
din Orasul Comanesti 	 Investitii 	"Anghel 

Saligny" 

Modernizare statie de epurare Si Programul National de 96.674.721,22 lei 
extindere retea canalizare, orasul 	Investitii 	"Anghel 
Comkesti 	 Saligny" 

Reparatie capitala a doua poduri Programul National de 45.951.303,70 lei 
peste räul Trotus, str. arinilor Si str. 	Investitii 	"Anghel 
Carpati, in orasul Comanesti 	Saligny" 

Reabilitare si extindere retea de PNDL 	 18.401.243,00 lei 
ap5 potabilS, infiintare retea de 
canalizare si conectarea acesteia la 

reteaua 	oraseneasca 	pentru 
cartierele Supan, Lgloaia Stanga, 
Laloaia Dreapt5 si Sublaloaia 

Racordarea canaliz5rii cartierului 	PNDL 	 548.733,00 
ravoi la Statia de epurare biologic5 
a apelor uzate a orasului 
Comkesti, judetul Bac5u 

Reabilitarea 	statiei de epurare PNDL 	 29.245.440,00 lei 
Com5nesti, judetul Bac5u 

De asemenea, pe Componenta 10 - Fondul local, PNRR, se mai depunere 
un proiect in vederea obtinerii de finantare prin Investitia 1.1.4 - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete 
La nivel local/metropolitan, respectiv Inca un proiect in vederea obtinerii 
de finantare prin 1.3 - Reabilitare moderata a cladirilor Dublice Dentru a 



imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-
teritoriale. 

Proiectul propus la finantare se coreleaza Cu toate proiectele aflate in 
implementare de orasul Connanesti care vizeaza renovarea energetica a 
cladirilor publice in vederea reducerii consumului de energie si at 
alinierii, pe aceasta cale, cu directivele UE din donneniu. Renovarea 
cladiritor vechi pentru a le aduce la standardul nZEB este cruciala, pentru 
ca ele reprezinta cea mai mare parte a parcului imobiliar din tara 
noastra, iar cele mai multe vor fi in folosinta i in 2050. In Romania, 
renovarea extinsa este cu atat mai importanta, dat fiind CS cele mai 
multe cladiri sunt vechi si intr-o conditie mutt mai precara ca in vestul 
Europei 

6. Efectul pozitiv previzionat prin 	- 	reducerea procentuala a consumului total de energie primara, 
realizarea 	obiectivului 	de 	comparativ cu situatia anterioara implennentarii proiectului va fi 
investitii 	 de 47,6%; 

- 	imbunatatirea furnizarii de servicii publice locale; 

7. Modul 	de 	indeplinire 	a 	- 	Cladirea din Str. Girlei, fn, oras Comanesti, judetul Bacau este 
conditiilor aferente investitiilor 	cladire publica, sediu administrativ al primariei; 

- 	In urma implementarii proiectului de reabilitare energetica 
nnoderata, se obtine o reducere de 47,6% a consunnului de energie 
primara in comparatie cu consumul actual, atestat prin raportul 
de audit energetic; 

• 	Cladirea din Str. Girlei, fn, oras Comanesti, judetul Bacau este 
incadrata in clasa III de risc seismic, conform raportului de 
expertiza tehnica; 

- 	Beneficiarul se angajeaza ca lucrarile care nu in de sistemele de 
imbunatatire a eficientei energetice sá nu depaseasca pragul de 
10% din valoarea totala a costurilor, conform prevederilor 
Ghidului specific; 

- 	Cladirea din Str. Girlei, fn, oras Comanesti, judetul Bacau a fost 
pusa in opera in anul 1989; 

- 	Solicitantul detine drept de proprietate publica asupra imobilului 
din Str. Girlei, fn, oras Comanesti, judetul Bacau; 

- 	Imobilul din Str. Girlei, fn, oras Connanesti, judetul Back, este 
— 	 tiber de sarcini, nu face obiectul unor litigii avand ca obiect 

dreptul invocat de catre solicitant pentru realizarea proiectului, 
aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti, nu face 
obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in nnaterie sau 
dreptului comun. 

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

1. Management de proiect 

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

- Realizarea de notificari/acte aditionale la contractul de 
finantare, daca va ft cazul; 

- Justificarea finantarii primite; 
- Realizarea de rapoarte de progres al proiectului; 
- 	Realizarea oricaror docunnente solicitate de Autoritatea 

finantatoare. 



2. Achizitie proiectare si executie lucrari renovare energetica sediu 
administrativ din Str. Girlei, fn, oras Comanesti, 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. 

3. Realizare proiect tehnic 

Activitatea se va realiza in lunile 5 - 9 de proiect. 

4. Realizarea lucrarilor de renovare energetic5 

Activitatea se va realiza in [unite 10 - 24 de proiect. 

5. Asigurarea masurilor de informare si publicitate privind 
operatiunile finantate din Mecanismul de Redresare si Rezilientg 

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

— 9. Atte informatii 	 Conform prevederilor Ghidului specific aferent Componentei C10 - Fondul 
local, pun 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 si posibilitatea de stationare a vehiculelor pe perioada 
incarcgrii), precum Si toate activitatile si costurile necesare pentru 
punerea in functiune a statiilor. 

INITIATORI: 
Avizat pentru legalitate 

PRIMAR, 	 Secretarul general al orasului, 
ec.Viorel Miron 	 cons. juridic Daniela Chirild 



Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotarfire 

privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului 
"Reabilitarea moderata a cladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul 

Cominesti, judetul Bacau", in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al 
Romaniei, Componenta 10 - Fondul local, Investitia 1.3 — Reabilitare moderata a cladirilor 
publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ- 

teritoriale 

Descrierea sumara a investitiei aferente proiectului 

"Reabilitarea moderata a cladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul 
Cominesti, judetul Bacau" 

Administratia publica locala a orasului Comanesti nu dispune de o infrastructura 
corespunzatoare intrucat in proprietatea administratiei locale se afla Inca clädiri aflate intr-un 
stadiu avansat de degradare care nu pot sustine activitati economice sau sociale. Pentru populatia 
orasului, spatiile insuficiente pentru desfasurarea activitatii serviciilor publice constituie o 
problemd majord, intruck este pusa in pericol capacitatea institutiilor publice de a-si desfasura 
activitatea intr-o maniera eficienta in slujba cetatenilor. Este asadar absolut necesara oferirea 
unei infrastructuri corespunzatoare serviciilor publice, pentru a le spori capacitatea de a raspunde 
intr-un timp optim solicitarilor cetatenilor. 

Cladirea din Str. Girlei, fn, oras Comanesti, judetul Back este sediu administrativ at 
primariei orasului Comanesti avand regim de inaltime D+P+2E+M, cu o suprafata desfasurata 
totala de 866 mp, find pusd in opera in anul 1989. 

Cladirea prezinta structurd in cadre cu inchideri perimetrale zidarie din caramida 
B.C.A, acoperis de tip sarpanta cu invelitoare tigla. Tamplaria exterioara: usile de acces-panouri 
metalice, ferestrele prezinta rame metalice la casa scarf, respectiv rame din lemn i geam simplu 
la camere, fara sisteme de umbrire exterioard. 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 50 m de albia raului 
Trotus, determinand umiditate relativa mare a materialelor de anvelopa.. 

Cladirea studiata este o constructie pentru care incalzirea spatiilor s-a realizat initial cu 
ajutorul unui cazan termic, combustibil gaz natural. Distributia interioard: corpuri statice din 
fonta. In prezent instalatia este in conservare. 



In cladire sunt amenajate grupuri sanitare, in prezent nefunctionale. Apa calda a fost 
preparata de care boilerul centralei termice cu combustibil gaz natural. Se remarca degradarea 
avansatd a conductelor, inclusiv a izolatiei acestora. 

Sistemul de iluminat al cladirii, desi degradat, este functional, alcatuit din corpuri de 
iluminat cu becuri fluorescente economice sou din becuri CU incandescentA. 

Cladirea propusa a fi reabilitata nu este echipata cu sistem centralizat de 
ventilare/climatizare al incOperilor. 

Proiectul propus la finantare este necesar din perspectiva imburfatatirii furnizarii de 
servicii publice locale. Investitia propusa va consta in renovarea energetica moderata a cladirii 
publice — sediu administrativ din Str. Girlei, fn, orasul Comanesti, judetul Bacau in suprafata 
desfAsurata de 866 mp. 

In concordanta cu cerintele actuale, se propune modernizarea clAdirii printr-o abordare 
integrata a eficientei energetice si a tranzitiei catre cladiri verzi i inteligente, conferind respectul 
cuvenit pentru estetica si calitatea arhitecturafa 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 — IZOLAREA TERMICA A PERETILOR EXTERIOR!: 

a) Termoizolarea peretilor exteriori, mai putin soclul, cu sistem vata minerala bazaltica k= 0,038 
W/mK grosime 15 cm, tencuiti exterior cu tencuiald armata plasa din fibra de sticla si strat 
tencuiala dura 

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

SOLUTIA M2 — IZOLAREA TER1VIICA A PLANSEELOR: 

Se recomanda termoizolarea planseului pod orb peste etaj 2 cu vata minerala bazaltica 
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 termica a vitrajului minim 0,83 m2K/W. 

Montajul tamplariei se va face utilizand benzi sau folii de etansare intre tamplarie si 
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 termica 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, k= 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 — Instalatii 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 caldura 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 incalzire QI = 22-32,5KW, la temperatura 
exterioara de pand la -20 C. 

Pentru prepararea apei calde menajere se propune mentinerea solutiei initiale, prin 
intermediul unei CT gaz natural avand tehnologie in condensatie. in scopul diminuarii pierderilor 
de apa se vor monta baterii cu fotocelula. 

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 sä optimizeze functionarea tuturor instalatiilor (centrala VRV, iluminat) functie de sarcina 
necesarului de incalzire i iluminat, tinand cont de caracterul discontinuu de ocupare al cladirii. 



In urma implementarii proiectului, reducerea procentuala a consumului total de energie 
primard, comparativ cu situatia anterioara implementdrii proiectului va Ii de 47,6%. 

Conform prevederilor Ghidului specific aferent Componentei C10 — Fondul local, prin 
proiectul propus la finantare vor fi instalate 6 statii de incarcare, valoarea investitei aferente 
statiilor find detaliatd conform tabelului de mai jos: 

Numar statii de incarcare 6 
Valoarea statiilor de incarcare (Euro) 150.000,00 
Valoarea statflor de incarcare (Lei) 738.405,00 
Nord .  Cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, 1 euro=4,922 7 lei. 

Ca urmare a investitiilor efectuate in cadrul proiectului "Reabilitarea moderata a 
cladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul Comanesti, judetul Bacau", 
valoarea finantarii se prezinta dupa cum urmeaza, conform sectiunilor cererii de finantare de pe 
platforma online de depunere: 

INITIATORI: 

PRIMAR, 
ec.Viorel Miron 

Avizat pentru legalitate 
Secretarul general al orasului, 
cons. juridic Daniela Chirilä 



JUDETUL BACAU 
ORASUL COMANESTI 
Str. Ciobanus, nr.2, Te1.0234-374273, Fax.0234-374278 

Nr. 32769/B/10.05.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitarea 
moderata a cladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul Comanesti, judetul 
Bacau", in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta at Romaniei, Componenta 10 - 
Fondul local, Investitia 1.3 — Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati 
furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale 

Biroul Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti, 
propune aprobarea proiectului, a depunerii si a cheltuielilor legate de proiectul proiectului 
"Reabilitarea moderata a cladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul 
Comanesti, judetul Bacau", in conformitate cu prevederile GHIDULUI SPECIFIC - CONDITII 
DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NATIONAL DE 
REDRESARE SI REZILIENTA IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C10. 

Obiectivul principal al lucrarilor propuse prin project consta in asigurarea cadrului necesar pentru 
dezvoltarea durabilä a localitatilor din Romania prin investitii in infrastructura locala care vor sustine 
rezilienta si tranzitia verde a zonelor urbane si rurale. 

In cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei s-a lansat COMPONENTA 10 - 
Fondul local ce cuprinde investitia: 

• 1.3 — Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice presate 
la nivelul unitatilor administrativ teritoriale. 

Mentionam Ca proiectul este in etapa de depunere a dosarului de finantare. 

Fata de cele propuse, rog dispuneti. 

Gura Alina Biroul Programe 



JUDETUL BACAU 
°RAWL COMANESTI 
Str.Ciobanu$, nr.2, Te1.0234-374273, Fax.0234-374278 

Nr. 32769/10.05.20222 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitarea 
moderata a eladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn, orasul Cominesti, judetul 
Bacau", in eadrul Planului National de Redresare i Rezilienta at Romaniei, Componenta 10 - 
Fondul local, Investitia 1.3 — Reabilitare moderata a eladirilor publice pentru a imbunatati 
furnizarea de servicii publice de entre unitatile administrativ-teritoriale 

Avand in vedere necesitatea aprobarii proiectului, a depunerii i a cheltuielilor legate de proiectul 
"Reabilitarea moderata a eladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn , orasul 
Comanesti, judetul Bacau", in conformitate cu prevederile GHIDULUI SPECIFIC - CONDITII 
DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NATIONAL DE 
REDRESARE SI REZILIENTA IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C10. 

Obiectivul principal al lucrarilor propuse prin proiect consta in asigurarea cadrului necesar pentru 
dezvoltarea durabila a localitatilor din Romania prin investitii in infrastructura locala care vor sustine 
rezilienta si tranzitia verde a zonelor urbane §i rurale. in cadrul Planului National de Redresare §i 
Rezilienta al Romaniei s-a lansat COMPONENTA 10 - Fondul local ce cuprinde investitia: 

• 1.3 — Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunafati serviciile publice presate 
la nivelul unitatilor administrativ teritoriale. 

Mentionam ca proiectul este in etapa de depunere a dosarului de finantare, motiv pentru care 
considerdm oportun aprobarea si depunerea proiectului mai sus mentionat, precum si a cheltuielilor 
legate de acesta. 

Avand in vedere cele mentionate, propun initierea unui Project de hotarare privind aprobarea 
documentelor necesare accesarii Programului Cod apel: PNRR/2022/C10 i a cheltuielilor legate de 
proiectul "Reabilitarea moderata a eladirii publice — sediul administrativ din str. Girlei, fn , 
orasul Comanesti, judetul Bacau" 

PRIMAR, 

ec. VIOREL MIRON 


