
RoMANIA
JUDETUL BACAu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OITUZ

HOTARARE
privind aprobarea studiului de oportunitate pentru luerarea

"Reparatii Scoala Poiana Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau"

Consiliulloeal al comunei Oituz, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Vazand raportul compartimentului "Achizitii pub lice, monitorizare lucrari publiee, investitii,

proieete eu finantare europeana", inregistrat cu nr. 4521 din 30.04.2015 si expunerea de motive a
primarului inregistrata eu nr. 4522 din 30.04.2015;

Tinand cont de Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
inregistrat eu nr. 4961 din 12.05.2015 ~i 5079 din 14.05.2015;;

Avand in vedere prevederile art.44, alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile ~i completarile ulterioare si art.l26 din Legea adrninistratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, completata si modificata,

In temeiul dispozitiilor art.36, alin (4), lit.d) si art. 45, alin (1) din Legea adrninistratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cornpletata si modificata, adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art.I, Se aproba studiul de oportunitate pentru luerarea .Reparatii Scoala Poiana Sarata, comuna
Oituz, judetul Bacau", conform documentatiei tehnice nr.l0/2015, intocmita de S.c. Trust Proiect SRL
Zemes.

Art.2. Valoarea total a estimata a lucrarilor este de 50 mii lei, reprezentand 11,261 mii euro.
Art.3. Lucrarile cuprinse in studiul de oportunitate sunt:

a) inlocuirea invelitorii din tigla cu invelitoare din tabla tip tigla metalica;
b) realizarea instalatiei de paratrasnet ~i priza de parnant;
c) inloeuirea elementelor de sarpanta deteriorate si realizarea ignifugarii sarpantei si asterelii;
d) inlocuirea jgheaburilor ~i burlanelor degradate cu jgheaburi si burlane noi;
e) refaeerea streasinii;
f) realizarea consolidarilor locale ale fisurilor din zidarie prin injectie de lapte de ciment si

plasa sudata;
g) realizarea trotuarului perimetral pentru impiedicarea patrunderii apelor meteoriee la

fundatii;
h) realizarea tencuielilor exterioare - grund ~i tinei si zugraveli simple la fatada pentru

protectia zidariei ~i ere area stratului suport pentru viitorul termosistem.
Art.4. Lucrarile propuse asigura conservarea in stare buna a constructiei, rnsa pentru interventii ~

asupra strueturii de rezistenta se va realiza 0 documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de
interventii, care se intocme~te in baza unei expertize tehnice ~i a unui audit energetic.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Oituz ~i va fi comunicata
Institutiei Prefectului-Iudetul Bacau, primarului comunei Oituz ~i Compartimentului de specialitate prin
grija seeretarului comunei Oituz.
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