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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea 

instalaţiilor termice la Şcoala „George Călinescu” Oneşti,  
Şcoala „Emil Racoviţă” Oneşti, Şcoala nr.7 Oneşti şi  

                      Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti 
 
 

 Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă  ordinară în ziua de 12 iulie 2010; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru,  Raportul de specialitate al Biroului de Integrare Europeană, Avizul Comisiei de 
studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului 
public şi privat şi Avizul Comisiei pentru urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi 
protecţia mediului înconjurător;  

 

În baza art. 36, alin.2, lit.a, pct."b" şi alin.4, pct."d" din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale ; 

   
  În temeiul dispoziţiilor  art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
Republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 – (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare Scoala 
cu clasele I-VIII ,,George Călinescu”- instalatii termice, municipiul Oneşti, judetul 
Bacau”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) costul estimativ al investiţiei (exclusiv TVA): 
investiţii/construcţii+montaj =  424.179,70 lei / 371.533,40 lei 
b)   durata de realizare – 9  luni. 
 

Art.2 – (1) Se aproba proiectul “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII ,,George 
Calinescu”- instalatii termice, municipiul Onesti, judetul Bacau”. 

             (2) Se aproba valoarea totala a proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII 
,,George Calinescu”- instalatii termice, municipiul Onesti, judetul Bacau” in suma de  
525.982,82 lei, defalcata astfel: 

 cheltuieli eligibile – 424.179,70 lei; 
 cheltuieli neeligibile – 0.00 lei; 
 TVA – 101.803,12 lei. 
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            (3) Se aproba contributia proprie in proiectul “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII 
,,George Calinescu”-instalatii termice, municipiul Onesti, judetul Bacau” in valoare de  
8.483,59 lei, din care: 

 Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile –  8.483,59 lei; 
 Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile – 0.00 lei. 

            (4) Se aproba suportarea cheltuielilor conexe care vor interveni in derularea 
proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII ,,George Calinescu” - instalatii termice, 
municipiul Onesti, judetul Bacau” depus pentru finantare din instrumentele structurale in 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,  Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă, cheltuieli fara de care proiectul nu 
poate fi implementat si care nu pot fi finantate din instrumente structurale. 
          (5) Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de catre Consiliul Local Onesti in 
cadrul proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII ,,George Calinescu”- instalatii 
termice, municipiul Onesti, judetul Bacau” este in valoare de 517.499,23 lei. 
 

Art.3 – (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare Scoala 
cu clasele I-VIII ,,Emil Racoviţă”- instalatii termice, municipiul Onesti, judetul 
Bacau”,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) costul estimativ al investiţiei (exclusiv TVA): 
investiţii/construcţii + montaj =  298.341,00 lei/ 258.412,40 lei 
b)   durata de realizare – 9 luni. 
 

Art.4 – (1) Se aproba proiectul “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII “Emil 
Racovita”- instalatii termice, municipiul Onesti, judetul Bacau”. 
            (2) Se aproba valoarea totala a proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII 
,,Emil Racovita”- instalatii termice, municipiul Onesti, judetul Bacau” in suma de  
369.942,84 lei, defalcata astfel: 

 cheltuieli eligibile –  298.341,00  lei; 
 cheltuieli neeligibile – 0.00 lei; 
 TVA –71.601,84 lei. 

            (3) Se aproba contributia proprie in proiectul “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, 
,,Emil Racovita”- instalatii termice, municipiul Onesti, judetul Bacau” in valoare de  
8.483,59 lei, din care: 

 Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile –  5.786,82 lei; 
 Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile – 0.00 lei. 

           (4) Se aproba suportarea cheltuielilor conexe care vor interveni in derularea 
proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII ,,Emil Racovita”- instalatii termice, 
municipiul Onesti, judetul Bacau” depus pentru finantare din instrumentele structurale in 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,  Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă, cheltuieli fara de care proiectul nu 
poate fi implementat si care nu pot fi finantate din instrumente structurale. 
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         (5) Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de catre Consiliul Local Onesti in 
cadrul proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII ”Emil Racovita”- instalatii 
termice, municipiul Onesti, judetul Bacau” este in valoare de 364.156,02 lei. 

 

Art.5 – (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare Scoala 
cu clasele I-VIII nr.7- instalatii termice si acoperis, municipiul Onesti, judetul Bacau”,  
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) costul estimativ al investiţiei (exclusiv TVA): 
investiţii/construcţii + montaj =  597 809,60 lei/ 524.472,40 lei 
b)   durata de realizare – 9 luni. 
 

Art.6 – (1) Se aproba proiectul “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII nr.7- instalatii 
termice si acoperis, municipiul Onesti, judetul Bacau”. 

             (2) Se aproba valoarea totala a proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII 
nr.7 - instalatii termice si acoperis, municipiul Onesti, judetul Bacau” in suma de  
741.283,90 lei, defalcata astfel: 

 cheltuieli eligibile – 597.809,60 lei; 
 cheltuieli neeligibile – 0.00 lei; 
 TVA – 143.474,30  lei. 

            (3) Se aproba contributia proprie in proiectul “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII 
nr.7-instalatii termice si acoperis, municipiul Onesti, judetul Bacau” in valoare de  
11.956,19 lei, din care: 

 Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile – 11.956,19 lei; 
 Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile – 0.00 lei. 

           (4) Se aproba suportarea cheltuielilor conexe care vor interveni in derularea 
proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII nr.7-instalatii termice si acoperis, 
municipiul Onesti, judetul Bacau” depus pentru finantare din instrumentele structurale in 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,  Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă, cheltuieli fara de care proiectul nu 
poate fi implementat si care nu pot fi finantate din instrumente structurale. 
           (5) Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de catre Consiliul Local Onesti in 
cadrul proiectului “Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII nr.7-instalatii termice si acoperis, 
municipiul Onesti, judetul Bacau” este in valoare de 729. 327,71 lei. 
 

Art.7 – (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitare Colegiul 
National „Dimitrie Cantemir”- instalatii termice, municipiul Onesti, judetul Bacau”,  
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel: 

a) costul estimativ al investiţiei (exclusiv TVA): 
investiţii/construcţii + montaj =   579.137,70 lei/ 510.890,06 lei 
b)   durata de realizare – 9 luni; 
 

Art.8 – (1) Se aproba proiectul “Reabilitare Colegiul Naţional “Dimitrie 
Cantemir” - instalatii termice si acoperis, municipiul Onesti, judetul Bacau”. 
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             (2) Se aproba valoarea totala a proiectului “Reabilitare Colegiul National 
„Dimitrie Cantemir”- instalatii termice, municipiul Onesti, judetul Bacau” in suma de   
717.552,60 lei, defalcata astfel: 

 cheltuieli eligibile –  579.137,70 lei; 
 cheltuieli neeligibile – 0.00 lei; 
 TVA – 24% - 137.414,80  lei. 

            (3) Se aproba contributia proprie in proiectul “Reabilitare Colegiul National 
„Dimitrie Cantemir”- instalatii termice, municipiul Onesti, judetul Bacau” in valoare 
de  11.582,75 lei, din care: 

 Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile – 11.582,75 lei; 
 Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile – 0.00 lei. 

            (4) Se aproba suportarea cheltuielilor conexe care vor interveni in derularea 
proiectului “Reabilitare Colegiul National „Dimitrie Cantemir”- instalatii termice, 
municipiul Onesti, judetul Bacau” depus pentru finantare din instrumentele structurale in 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,  Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă, cheltuieli fara de care proiectul nu 
poate fi implementat si care nu pot fi finantate din instrumente structurale. 
         (5) Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată de catre Consiliul Local Oneşti in 
cadrul proiectului “Reabilitare Colegiul National „Dimitrie Cantemir”- instalatii 
termice, municipiul Onesti, judetul Bacau” este in valoare de 795.969,85 lei. 
 

Art.9 – Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti. 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Panfil Gelu Ionuţ 

 
      Contrasemnează, 

       Secretarul Municipiului, 
       Cons. Jur. Daniel Spânu 

Nr.50 
din 12 iulie 2010 
BL/JRS 
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