
ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  GIOSENI  
 

PH MOL NR. 61 DIN 28.09.2021 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul de investiții: 
Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău 

 

 
Consiliul Local al comunei Gioseni, întrunit in ședintă ordinară în data de…………….; 

 Având în vedere : 
- referatul de aprobare nr.CL/310 din 28.09.2021 al primarului comunei, în calitatea sa de initiator , prin 

care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării documentației tehnico – economică pentru obiectivul de 
investiții :Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău ; 

- raportul de specialitate nr.2753 din 28.09.2021, al compartimentului urbanism , prin care  se motiveaza 
in drept si in fapt necesitatea si opotunitatea adoptării proiectului de hotărâre;; 

-  avizul consultativ al comisiilor de specialitate a Consiliului local al comunei Gioseni ; 
 În baza prevederilor:  
-  OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"; Ordinului  

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 
alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021; art. 44 alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; H.G. nr.907/2016  privind etapele de 
elaborare și  continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice; art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală , republicată; 

Luând în considerare :  
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gioseni nr. 64/2017 privind aprobarea actualizării inventarului 

public al comunei Gioseni, judetul Bacău, însușit prin HCL nr. 28/2005 al comunei Gioseni , județul Bacău ;  
 În baza art. 135 alin.(8) , art. 136 alin.(1) , art.155 alin.(1) lit.d) , alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art. 139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) ,  

art.197 alin.(1),(2),(4)  din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE: 

 
 

Art.1. Se aprobă documentația tehnico – economică faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții  Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău , conform 
Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă indicatorii  tehnico – economici  pentru obiectivul de investiții  Reabilitare Școala 
Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău , conform Anexei nr.2 la prezenta 
hotărâre. 
   Art.3. Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la 
instanţa de contencios administrativ competentă. 
             Art.4. Primarul comunei Gioseni , prin  Biroul contabilitate , achiziții publice, administrativ și 
compartimentul  cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului  din cadrul aparatului de specialitate  vor  aduce la 
îndeplinire  prezenta hotărâre. 
          Art.5. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului 
Județului Bacău,   primarului comunei  , biroului și compartimentului precizate la art.4    și spre cunoștință  
publică, în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative - pe site-ul 
www.primariagioseni.ro.conform legii, pe site-ul :  www.primariagioseni.ro  
 

                Iniţiator     
                                               Aviz de legalitate, 
                PRIMAR,        SECRETAR GENERAL COMUNĂ,  
  BERNADIN TAMAȘ                                 Cristina Sandu  
 
 
 
Red.SC/1ex 
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Anexa nr.2  
PH MOL NR. 61 DIN 28.09.2021 

 
 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE:  

Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău 

 

 

 

Suprafata teren - 7633 mp 

Sc. totala      - 953 mp 

Sd. totala      - 1765 mp 

      P.O.T. propus - 33.65 % 

      C.U.T. propus - 0.44 

 

                                                         inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiţiei  6240786,84 lei 1261147,18 euro 

                                    din care C + M 4327144.37 lei 874435,56 euro 

Valoare finantata prin 

Subprogram( „C.N.I.”) 
5843077,57 lei 1180777,52 euro 

din care C+M 4189663,77 lei  846653,28 euro 

Valoare finantata prin U.A.T. 

...............  (cheltuieli pentru servicii si 

lucrari finantate de UAT ); 

397709,27 lei 80369,66 euro 

din care C+M 137480,60 lei 27782,28 euro 

(la  cursul BNR din 21.09.2021, de 1 euro = 4.9485 lei) 

 
 
 
 

Primar,        Inspector superior urbanism, 
 
Bernadin TAMAȘ        Genoveva PATRAȘC 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 
Nr. CL/ 310   din 28.09.2021 

      
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare  

privind aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul de investiții: 
Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău 

 

 
 În baza art. 135 alin.(8) și art. 136 alin.(1)  , art.155 alin.(1) lit.d) , alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;   

 

 Bernadin Tamaș – Primarul comunei Gioseni , judetul Bacău 
    
  Având in vedere: 
 - faptul că Scoala din comuna necesita ample lucrari de reparatii, in ceea ce priveste acoperisul, 
planseul de beton (jumatate din cladirea scolii nu are planseu intre etaj si acoperis), pardoseli, instalatii electrice 
si termice. 
 - asigurarea unor conditii decente de învătământ , am depus proiectul pentru investitia  “REABILITARE 
SCOALA GIMNAZIALA ,, ION STRAT ‘’ GIOSENI,SACOMUNA GIOSENI, JUDETUL BACAU” pentru finantare 
prin Compania Nationala de Investitii, iar in momentul de fata suntem in status- Lista sinteză. 

 -  prevederile OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"; 
Ordinului  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 
alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021; art. 44 alin.(1) din  Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; H.G. nr.907/2016  privind etapele de 
elaborare și  continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice; art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală , republicată; 

Luând în considerare :  
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Gioseni nr. 64/2017 privind aprobarea actualizării inventarului 

public al comunei Gioseni, judetul Bacău, însușit prin HCL nr. 28/2005 al comunei Gioseni , județul Bacău ; În 
baza prevederilor:  

 
 Vă rog să aprobați de urgență la ședința ordinară din luna septembrie ac.prin suplimentarea ordinii de 
zi ,  proiectul de hotărâre nr. 61 din 28.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico – economică pentru 
obiectivul de investiții:Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul 
Bacău. 

 

 
PRIMAR, 

 
BERNADIN TAMAȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

COMPARTIMENT CADASTRU,URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI                                                                                                                          
Nr.2753  din  28.09.2021       

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul de 
investiții: 

Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău 
 
 

Subsemnata Patrasc Genoveva –Inspector superior în cadrul compartimentului urbanism : 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. CL/310 din 28.09.2021 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , prin 

care se susține de urgență necesitatea și oportunitatea aprobării  documentației tehnico – economică pentru 

obiectivul de investiții:Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul 

Bacău 

- Devizul general privind cheltuielile necesare investiției ,  întocmit de Sc. GAMA PROCONCEPT SRL, 
 - prevederile OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny"; 
Ordinului  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investitii prevazute la art. 4 
alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021; art. 28 alin (3), art. 44 alin.(1) din  Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; H.G. nr.907/2016  privind 
etapele de elaborare și  continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / 
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică locală , republicată.art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; H. G. nr.907/2016  privind etapele de elaborare și  
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice ; 

- necesitatea aprobării prin hotărâre a consiliului local  a documentația tehnico – economică faza Studiu 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiții  Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în 
comuna Gioseni, judetul Bacău , conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

- necesitatea aprobării prin hotărâre a consiliului local  indicatorii  tehnico – economici  pentru obiectivul 
de investiții  Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău , 
conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

 
 Considerăm legal, necesar și oportun  proiectul de hotărâre  nr. 61 din 28.09.2021 privind aprobarea  
documentației tehnico – economică pentru obiectivul de investiții: Reabilitare Școala Gimnaziala cu clasele I-
VIII ,, Ion Strat ”în comuna Gioseni, judetul Bacău – inițiat de către primarul comunei , ca urmare îl avizăm 
favorabil pentru a putea fi  discutat și aprobat DE URGENȚĂ la ședința ordinară din luna septembrie  2021. 
 
 

Inspector superior urbanism 
Genoveva PATRAȘC 
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