
România 
Judetul Bacau 
Primarul Municipiului Bacau 
 

 
PROIECT DE HOTARÂRE 

 
privind aprobarea  modificarii art. 1 din  HCL nr. 190/30.06.2003, în sensul 

actualizarii valorii investitiei la SC CET SA Bacau, pentru obiectivul 
„Reabilitare a 34 Puncte Termice  din municipiul Bacau” 

 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 
Avand in vedere: 

- Prevederile art. 40 alin(4 )din OUG nr. 45/05.07.2003, privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Adresa nr. 1608 /16.05.2006 a S.C. CET S.A. Bacau, înregistrata la Primaria 
Bacau sub nr.19358/16.05.2006; 

- Hotarârea  nr.105/12.05.2006, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a 
S.C. CET S.A. Bacau, prin care si-a însusit actualizarea valorii investitiei la  SC 
CET SA Baca pentru obiectivul „Reabilitare a 34 Puncte Termice  din 
municipiul Bacau ”; 

- Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 190/2003; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau. 
 

In baza dispozitiilor art.38(2) lit.”j” si ale art.46(1) din Legea nr.215/2001, privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE 
 
ART.1 - Se aproba modificarea art. 1 din  HCL nr. 190/30.06.2003, în sensul 
actualizarii valorii investitiei la SC CET SA Bacau, pentru obiectivul „Reabilitare a 34 
Puncte Termice  din municipiul Bacau” de la valoarea de 16.056.550 RON (inclusiv 
TVA) la valoarea de 22.283.113 RON (inclusiv TVA), conform Anexei 1 parte 
integranta din prezenta hotarâre. 
 
ART.2 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 190/2003, sunt si ramân în vigoare. 

 

Primarul Municipiului Bacau 
Ing. Romeo Stavarache 
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România 
Judetul Bacau 
Primarul Municipiului Bacau 
 
 

EXPUNERE  DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarâre  privind aprobarea  modificarii art. 1 din  HCL nr. 
190/30.06.2003, în sensul actualizarii valorii investitiei la SC CET SA Bacau, 
pentru obiectivul „Reabilitare a 34 Puncte Termice  din municipiul Bacau” 

 
 

 

            Prin HCL nr.190/30.06.2003 au fost aprobate documentatiile tehnico-

economice „Studiul de Fezabilitate”, pentru realizarea obiectivului de investitii aferent 

sistemului de termoficare urbana : „Reabilitarea a 34 puncte termice din municipiul 

Bacau ”, în valoare de 160.056.550 lei RON (160.565.499 lei vechi), inclusiv TVA. 

            Prin  adresa nr.1608/16.05.2006 si înregistrata la Primaria Bacau sub numarul 

19358/16.05.2006 SC CET SA Bacau, supune spre analiza si aprobarea Consiliului 

Local al Municipiului Bacau actualizarii valorii investitiei la SC CET SA Bacau, 

pentru obiectivul „Reabilitare a 34 Puncte Termice  din municipiul Bacau”, de la 

valoarea de 16.056.550 RON (inclusiv TVA) la valoarea de 22.283.113 RON 

(inclusiv TVA). 

Actualizarea a fost realizata de ATH ENERG SRL Bucuresti – proiectantul lucrarii 

are la baza prevederile art. 40 alin(4 ) din OUG nr. 45/05.07.2003, privind finantele 

publice locale, care prevede „Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, 

actualizeaza si aproba valoarea fiecarui obiectiv de investitii nou sau in continuare, 

indiferent de sursele de finantare ori de competenta de aprobare a acestora, in functie 

de evolutia indicilor de preturi. Aceasta operatiune este supusa controlului financiar 

preventiv propriu”. 

          În prezent, punctele termice (PT) existente în municipiul Bacau functioneaza cu 

eficienta redusa si consumuri specifice mari, confortul consumatorilor fiind deteriorat. 

           Aceasta situatie se datoreaza uzurii fizice si morale avansate a instalatiilor 

existente de producere a agentului termic secundar si a apei calde de consum, precum 

si a scaderii drastice  a cererii de caldura.În aceste conditii a rezultat necesitatea 



actualizarii studiului de fezabilitate, actualizare ce trebuie sa ia în considerare 

utilizarea optima a modernizarilor facute(introducerea schimbatorului de caldura cu 

placi, contorizare). 

Solutia dezvoltata în studiul e fezabilitate anexa, o reprezinta varianta rezultata optima 

de modernizare a punctelor termice (centralizate) existente, în noile conditii de 

consum si tine seama de evolutia cererii de caldura în timp. 

       Studiul de fezabilitate privind reabilitarea a 34 de PT  a facut obiectul 

contractului nr. 1/12.02.2003 iar lucrarea a fost predata în aprilie 2003. Ca urmare 

devizul general întocmit pe baza indicilor de pret valabil în data de 28.03.2003 

Conform Institutului National de Statistica, în perioada de timp cuprinsa între aprilie 

2006 si martie 2003 , rata inflatiei a fost de 33,22%. 

      În aceste conditii se impune actualizarea devizului general al investitiei cu 

valoarea aferenta inflatiei, având totusi în vedere evolutia cursului ROL(RON)/Euro, 

precum si investitiile realizate în perioada mentionata.  

       Actualizarea este motivata de faptul ca, Studiul de fezabilitate a fost realizat în 

anul 2003, iar în data de 19.06.2006 SC CET SA Bacau, va organiza licitatia publica 

deschisa pentru adjudecarea realizarii obiectivului de investitii mentionat mai sus. 

          Fata de cele prezentate, rog autoritatea deliberativa sa aprobe proiectul de 

hotarâre în forma prezentata. 

 

Primarul Municipiului Bacau, 
Ing. Romeo Stavarache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



              ROMÂNIA 
        JUDETUL BACAU 
Primaria Municipiului Bacau 

- Viceprimarul Municipiului Bacau 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarâre  privind aprobarea  modificarii art. 1 din  HCL nr. 
190/30.06.2003, în sensul actualizarii valorii investitiei la SC CET SA Bacau, 
pentru obiectivul „Reabilitare a 34 Puncte Termice  din municipiul Bacau” 

 
 

 

        Analizând proiectul de hotarâre privind actualizarea valorii investitiei la SC 

CET SA Bacau, pentru obiectivul „Reabilitare a 34 Puncte Termice  din 

municipiul Bacau”,consider oportun  aceasta actualizare, dat fiind diferenta 

dintre cele 2 valori, datorita ratei inflatiei, precum si motivat de faptul ca la 

19.06.2006 se va organiza licitatia publica deschisa pentru adjudecarea realiyarii 

acestui obiectiv  

        Avizez favorabil proiectul de hotarâre.   

 

 

 

 

 

 

Viceprimarul Municipiului Bacau 

Ing. Onica   Nicolae 

___________________ 


