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JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pe baza DEVIZULUI GENERAL la faza Proiect Tehnic pentru  

obiectivul de investiții „Construire Street Workout pentru Bacău” 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Având în vedere: 
- Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 157146 din 27.08.2021 
înaintată de doamna Anca-Maria Macsim în calitate de reprezentant al Grupului de 
Iniţiativă pentru o Viaţă Educată şi Sănătoasă (GlVES) prin care manifestă intenţia 
de a dona un ansamblu sportiv şi a unor servicii conexe în vederea realizării 
echipamentului sportiv de utilitate publică „Construire Street Workout pentru 
Bacău", către Municipiul Bacău; 
- Hotărârea de Consiliu Local nr. 323/20.09.2021 privind acceptarea donaţiei făcută 
de doamna Anca-Maria Macsim în calitate de reprezentant al Grupului de Iniţiativă 
pentru o Viaţă Educată şi Sănătoasă (GIVES), constând într-un ansamblu sportiv, 
care va fi amplasat pe proprietatea Municipiului Bacău în Parcul Cancicov, Calea 
Mărăşeşti nr. 14, pentru a fi dat în folosinţă publică; 
- Referatul nr. 180018 din 18.11.2021 privind aprobarea alocării sumei de 
44.049,72lei inclusiv TVA în vederea execuției amenajării terenului şi montajului 
suprafeţei de protecţie pentru construirea obiectivului de investiții “Street Workout 
pentru Bacău”.  
- Referatul nr.180458 din 19.11.2021 al Direcţiei Tehnice prin care se propune 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe baza DEVIZULUI GENERAL la faza 
Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Construire Street Workout pentru 
Bacău”; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 180515/19.11.2021             

- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr.  180516/1/ 19.11.2021; 

- Raportul comun al Direcției Economice şi Direcției Tehnice înregistrat cu nr.                     

/   180516/19.11.2021; 



 
 

- Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5 (1) lit. ”b” alin. (iii) si art. 12 din HG nr. 907/ 2016 privind etapele 

de elaborare si conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente 

obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 140 alin. (1) şi (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) şi 

ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza dispoziţiilor art. 129 (2) lit. ”b”, alin. 4 lit. ”d” din OUG nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

ART. 1. – Se include obiectivul „Construire Street Workout pentru Bacău” pe lista 

obiectivelor de investiții ale Municipiului Bacău pe anul 2021. 

 

ART. 2. – Se aprobă DEVIZUL GENERAL la faza Proiect Tehnic pentru pentru 

obiectivul de investiții „Construire Street Workout pentru Bacău”, conform Anexei 

nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 3. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, prevăzuți în Devizul General, 

parte integrantă a documentaţiei tehnico-economice la faza Proiect Tehnic, pentru 

obiectivul de investiții „Construire Street Workout pentru Bacău”, conform Anexei 

nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART. 4. – Capitolele 3, 4.1.1. și 5 din  Devizul General la faza Proiect Tehnic pentru 

obiectivul de investiții „Construire Street Workout pentru Bacău” se suportă de către 

donator, conținutul Capitolului 4.1.1. fiind deja inclus în patrimoniul Municipiului 

Bacău conform HCL 323/20.09.2021. 

 

ART. 5. – Se aprobă alocarea sumei de 44.049,72 lei inclusiv TVA reprezentând 

contribuția Municipiului Bacău, identificată la Capitolul 1.2. Amenajarea terenului 

şi Capitolul 4.1.2. Montare covoc cauciuc din Devizul General la faza Proiect Tehnic 

pentru obiectivul de investiții „Construire Street Workout pentru Bacău”. 



 

ART. 6. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcţia Tehnică. 

 

ART. 7.– Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcţiei 

Tehnice și Direcţiei Economice, precum şi către doamna Anca-Maria Macsim, 

reprezentanta Grupului de Iniţiativă pentru o Viaţă Educată şi Sănătoasă – GIVES, 

în calitate de donator. 

 

ART. 8. – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre 

se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității. 
 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

      LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.C.S./ds. I-A-2/Ex.1 

 

 

 

  



JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ  

NR. 180516/1 din 19.11.2021  

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe baza 

DEVIZULUI GENERAL la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Construire 

Street Workout pentru Bacău” 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, care precizează: 

Art. 44 Aprobarea proiectelor de investiţii publice locale 

(1)Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigura 

integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne 

şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă 

de către autorităţile deliberative. 

- Prevederile art. 5 (1) lit. ”b” alin. (iii) si art. 12 din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de 

elaborare si conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările si completările 

ulterioare, care precizează: 

Art. 5 (1) Documentaţiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel:  

b) în cazul intervenţiilor la construcţii existente: 

(iii) proiect tehnic de execuţie; 

Art. 12 (1) Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, 

detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul 

studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; componenta 

tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile 

pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în 

condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a autorizaţiei de 

construire/desfiinţare. 

(2)Proiectul tehnic de execuţie conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru execuţia 

obiectivului de investiţii. 

(3)Părţile scrise cuprind date generale privind investiţia, descrierea generală a lucrărilor, memorii 

tehnice pe specialităţi, caiete de sarcini, liste cu cantităţile de lucrări, graficul general de realizare 

a investiţiei. 

(4)Părţile desenate cuprind planşe de ansamblu, precum şi planşe aferente specialităţilor: planşe 

de arhitectură, de structură, de instalaţii, de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv planşe de 

dotări. 

(5)Detaliile de execuţie se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuţie, constituind 

parte integrantă a acestuia, şi explicitează soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi 

alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi 

care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele 

constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiţii. 



(6)Prin excepţie de la prevederile alin. (5), anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva, în 

funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în cazul 

obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, pe parcursul 

execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţie. 

(7)Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se verifică de către specialişti 

verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru 

instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru 

protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea 

sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor. 

(8)Conţinutul-cadru al proiectului tehnic de execuţie este cel prevăzut în anexa nr. 10 şi se 

adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în 

conformitate cu specificul investiţiei. 

- Prevederilor art. 140 alin. (1) şi (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) şi ale art. 

243 alin. (1), lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care 

precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 

hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. în acest caz, în următoarea şedinţă a 

consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează 

în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 196 (1) In exercitarea atribuţiilor ce le revin, autoritatile administraţiei publice locale adopta 

sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmeaza: a) 

consiliul local si consiliul judeţean adopta hotarari  

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptării, respectiv emiterii 

Art. 243 (l)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, in 

condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

a)avizeaza proiectele de hotarari si contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, 

respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului 

judeţean, după caz; 

b)participa la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean 

-Prevederilor art. 129 (2) lit. „b” şi alineatul (4) lit. „d” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, care precizează: 

Art. 129 (2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:  

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului 

(4) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:  

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii; 

-şi poate fi supus spre dezbatere 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
 

Red. C.S./ds. I-A-2/Ex.1 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR.  180516 din 19.11.2021 

 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-

mail proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe baza 

DEVIZULUI GENERAL la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții 

„Construire Street Workout pentru Bacău”, în vederea analizării şi întocmirii 

rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 19.11.2021 să le depuneți în 

format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

          PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                              SECRETARUL GENERAL  

         LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                         AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                      NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
 

 

 

 

 

  



ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 180515/19.11.2021 

EXPUNERE DE MOTIVE 

          la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice pe bază de DEVIZ GENERAL la faza Proiect Tehnic pentru 

obiectivul de investiţii „Construire Street Workout pentru Bacău”  

 

 
Ansamblul sportiv “Construire Street Workout pentru Bacău” este un obiectiv de investiții 

ce va fi situat în Parcul Cancicov, str. Mărășești nr. 14, în apropierea laturei sudice a Complexului 

Muzeal de Științe ale Naturii “Ion Borcea”. Obiectivul său principal este de a oferi cetățenilor 

accesul la facilități gratuite de sport în aer liber pentru a încuraja mișcarea și sănătatea fizică, fiind 

astfel un bun de folosință publică.  

Pentru realizarea investiției Municipiul Bacău a primit, conform HCL 323/20.09.2021, cu 

sarcina amplasării de către donatar în termen de maxim trei luni de la data predării în 

patrimoniul municipiului Bacău, bunuri mobile în valoare de 50.050,77 lei cu TVA din partea 

doamnei Anca-Maria Macsim în calitate de reprezentant al Grupului de Inițiativă pentru o Viață 

Educată și Sănătoasă – GIVES, constând într-un ansamblu sportiv de aproximativ 200 mp, dale de 

cauciuc pentru realizarea suprafeței de protecție și un set de 4 coșuri pentru reciclare selectivă. De 

asemenea, serviciile de proiectare și dirigenție de șantier sunt și ele asigurate de către donatori, 

contribuția ce revine în acest sens Municipiului Bacău fiind, astfel, 0. 

Conform angajamentului luat de Primăria Municipiului Bacău în urma aprobării Hotărârii 

de Consiliu Local nr. 323/20.09.2021 de acceptare a donației în valoare de 50.050,77 lei din partea 

doamnei Anca-Maria Macsim, Primăria Municipiului Bacău va realiza demersurile pentru 

amenajarea suprafeţei de teren de 200 mp situată în Parcul Cancicov, ce aparţine domeniului public 

al municipiului Bacău, în vederea amplasării bunurilor ce fac obiectul donației incluse în 

inventarul public al Municipiului Bacău. Conform devizului general, suma ce reprezintă 

contribuţia Municipiului Bacău la acest proiect este de 44.049,72 lei inclusiv TVA, constând în 

lucrări de amenajare a terenului şi montare a suprafeţei de protecţie din cauciuc reciclat. 

Descrierea investiţiei: 

Dimensiunile limită ale complexului sunt: 19,2 x 10,2 m. Complexul sportiv propus este 

realizat din următoarele subansamble: picioare, perete suedez, cățărătoare orizontală, inel de 

gimnastică, bare de forță la diferite înălțimi și combinații, bară paralelă, bancă de forță înclinată, 

masă de luptă tip skanderbeg, mâner tip șarpe, bancă de forță orizontala și panou informațional. 

Asamblarea subansamblelor se realizează cu ajutorul unor coliere speciale, achiziționate din 

comerț. Pentru amplasarea acestor elemente (subansamble), pe terenul studiat se va amenaja o şapă 

din beton peste care se vor dispune pavele cauciucate (din cauciuc reciclat) cu rol de protectie. 

Pardoseala se va realiza din beton slab armat, si va avea o grosime de 15 cm. Aceasta va fi armata 

cu plase sudate #ø 6/100, marca betonului din pardoseala fiind C16/20. 

Pentru amplasarea elementelor portante ale complexului se vor executa blocuri de beton 

C8/10 conform plansei de sapatura. Elementele portante (de rezistenţă), picioare, bare de forță, 



cadru platformă, etc, sunt realizate din profile laminate din ţeavă, respectiv tablă, realizate din oţel, 

având rezistenţa de rupere 1200-1500 daN/mm2.   

 

Toate beneficiile rezultate în urma investirii într-un ansamblu sportiv în aer liber contribuie 

direct şi indirect la dezvoltarea socio-economică a municipiului Bacău, prin: 

 Diminuarea cheltuielilor din domeniul sanitar pe termen mediu şi lung datorită 

efectului deosebit de benefic asupra sistemului cardiovascular şi respirator şi 

scăderii numărului de pacienţi cu afecţiuni datorate sedentarismului (diabet, 

obezitate, boli cardiovasculare, afecţiuni ale coloanei etc.). 

 Educarea populaţiei în spiritul unui stil de viaţă sănătos, cu sport în aer liber, fără 

adicţii, şi cu autodisciplină datorită antrenamentelor. 

 Creşterea calităţii vieţii locuitorilor datorită gratuităţii şi accesibilităţii facilităţii de 

mişcare în aer liber către publicul larg, fiind instalat într-un loc public cu acces 

neîngrădit. 

 Alternativă viabilă pe timp de pandemie la sălile de sport care, din cauza sistemelor 

de ventilaţie care doar recirculă aerul şi nu îl reîmprospătează facilitează reinhalarea 

virusurilor. 

 Contribuţie la sănătatea mintală a populaţiei, datorită efectului activităţii sportive 

ca antidepresiv şi destresant eficient şi imediat, dar şi caracterului social ce se află 

în strânsă legătură cu starea de bine a cetăţenilor. 

 

Conform Devizului General, parte integrantă a documentaţiei tehnico-economice faza PTh 

nr. 13/2021, întocmit de S.C. GALINCA DESIGN S.R.L. pentru obiectivul de investiții 

„Construire Street Workout pentru Bacău”, propunem aprobarea principalilor indicatori 

tehnico-economici ai obiectivului, după cum urmează:  

 

Indicatorii tehnico-economici pentru investitia „ Construire Street Workout pentru Bacău” 

A. Indicatori financiari: 

 Valoare totală : 10.051 lei cu TVA lei cu TVA 

din care 

 Valoare C+M: 55.326 lei cu TVA. 

 

Valoarea contribuţiei Municipiului Bacău = 44.049,72 lei inclusiv TVA 

 

B. Indicatori fizici: 

Realizarea  unui ansamblu sportiv de tip calisthenics  în  suprafaţă totală de 200mp pe 

fundaţii de beton acoperit cu suprafaţă de protecţie din cauciuc reciclat 30mm. 

 

C. Grafic esalonare investitie: 

Durata de executie a investitiei =  1 lună. 

 

 

Atașăm memoriul justificativ privind estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului 

conform Devizului General, parte integrantă a documentaţiei tehnico-economice faza Proiect 



Tehnic nr. 13/2021, întocmit de S.C. GALINCA DESIGN S.R.L. pentru obiectivul de investiții 

„Construire Street Workout pentru Bacău”. 

 

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006, referitor la finanțele publice locale, 

propunem promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Construire Street Workout pentru Bacău”, 

întrucât în adresa în care se manifestă intenţia de donaţie a ansamblului sportiv din partea Grupului 

de Iniţiativă pentru o Viaţă Educată şi Sănătoasă – GIVES, prin Anca-Maria Macsim, s-a 

menţionat rugămintea şi condiţionarea ca amenajarea terenului de către municipalitate şi 

construcţia ansamblului sportiv să înceapă cel mai târziu la jumătatea lunii noiembrie, dat fiind 

termenul final de 17 decembrie pentru încheierea tuturor activităţilor din contractul de finanţare 

cu Fundaţia Comunitară Bacău, în urma finanţării primite de la LIDL România pentru realizarea 

acestui proiect. În caz contrar, întreaga sumă va trebui restituită către finanţator din fondurile 

proprii ale echipei de proiect. 

Finanțarea obiectivului mai sus mentionat va fi asigurată din bugetul local și fonduri 

externe nerambursabile. 

 

Faţă de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

       LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.O.P,C.S../ds. I-A-2/Ex.1  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BACĂU 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU 

DIRECŢIA TEHNICĂ 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr. 180516 din 19.11.2021 

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pe baza DEVIZULUI GENERAL la faza Proiect Tehnic pentru 

obiectivul de investiții „Construire Street Workout pentru Bacău”  

 
Având în vedere: 

 

- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, care precizează: 

Art. 44 Aprobarea proiectelor de investiţii publice locale 

(1)Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare 

se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din 

împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei 

publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. 

 

- Prevederile art. 129  alin. (2) lit.e), alin. (9) lit.a)  din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, modificată și completată, care precizează:  

Art. 129 (2) alin. (2) lit. b), alin.4 lit. d) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completările ulterioare, care precizează: 

(2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii 

 b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 

municipiului  

(4)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 

d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile 

de investitii de interes local, in conditiile legii 

 

analizând proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus, a fost întocmit prezentul raport de specialitate 

în conformitate cu prevederile art. 136 (3) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, proiectul putând fi supus dezbaterii Consiliului Local al 

Municipiului Bacău. 

 

 

Direcţia Tehnică     Direcţia Economică 

Mariana Olariu        Mariana Zamfir 
  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 

Nr.  180458 / 19.11.2021 
APROBAT 
  PRIMAR 

                                                                                                  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 

REFERAT 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pe baza DEVIZULUI GENERAL la faza Proiect Tehnic 
 pentru obiectivul de investiții  

„Construire Street Workout pentru Bacău”  
  

Ansamblul sportiv “Construire Street Workout pentru Bacău” este un obiectiv de investiții ce va fi 

situat în Parcul Cancicov, str. Mărășești nr. 14, în apropierea laturei sudice a Complexului Muzeal de Științe 

ale Naturii “Ion Borcea”. Obiectivul său principal este de a oferi cetățenilor accesul la facilități gratuite de 

sport în aer liber pentru a încuraja mișcarea și sănătatea fizică, fiind astfel un bun de folosință publică.  

Pentru realizarea investiției Municipiul Bacău a primit, conform HCL 323/20.09.2021, bunuri mobile 

în valoare de 50.050,77 lei cu TVA din partea doamnei Anca-Maria Macsim în calitate de reprezentant al 

Grupului de Inițiativă pentru o Viață Educată și Sănătoasă – GIVES, constând într-un ansamblu sportiv de 

aproximativ 200 mp, dale de cauciuc pentru realizarea suprafeței de protecție și un set de 4 coșuri pentru 

reciclare selectivă. De asemenea, serviciile de proiectare și dirigenție de șantier sunt și ele asigurate de către 

donatori, contribuția ce revine în acest sens Municipiului Bacău fiind, astfel, 0. 

Conform angajamentului luat de Primăria Municipiului Bacău în urma aprobării Hotărârii de Consiliu 

Local nr. 323/20.09.2021 de acceptare a donației în valoare de 50.050,77 lei din partea doamnei Anca-Maria 

Macsim, Primăria Municipiului Bacău va realiza demersurile pentru amenajarea suprafeţei de teren de 200 

mp situată în Parcul Cancicov, ce aparţine domeniului public al municipiului Bacău, în vederea amplasării 

bunurilor ce fac obiectul donației incluse în inventarul public al Municipiului Bacău. Conform devizului general, 

suma ce reprezintă contribuţia Municipiului Bacău la acest proiect este de 44.049,72 lei inclusiv TVA, 

constând în lucrări de amenajare a terenului şi montare a suprafeţei de protecţie din cauciuc reciclat. 

Descrierea investiţiei: 

Dimensiunile limită ale complexului sunt: 19,2 x 10,2 m. Complexul sportiv propus este realizat din 

următoarele subansamble: picioare, perete suedez, cățărătoare orizontală, inel de gimnastică, bare de forță 

la diferite înălțimi și combinații, bară paralelă, bancă de forță înclinată, masă de luptă tip skanderbeg, mâner 

tip șarpe, bancă de forță orizontala și panou informațional. Asamblarea subansamblelor se realizează cu 

ajutorul unor coliere speciale, achiziționate din comerț. Pentru amplasarea acestor elemente (subansamble), 

pe terenul studiat se va amenaja o şapă din beton peste care se vor dispune pavele cauciucate (din cauciuc 

reciclat) cu rol de protectie. Pardoseala se va realiza din beton slab armat, si va avea o grosime de 15 cm. 

Aceasta va fi armata cu plase sudate #ø 6/100, marca betonului din pardoseala fiind C16/20. 



Pentru amplasarea elementelor portante ale complexului se vor executa blocuri de beton C8/10 

conform plansei de sapatura. Elementele portante (de rezistenţă), picioare, bare de forță, cadru platformă, 

etc, sunt realizate din profile laminate din ţeavă, respectiv tablă, realizate din oţel, având rezistenţa de rupere 

1200-1500 daN/mm2.   

 

Toate beneficiile rezultate în urma investirii într-un ansamblu sportiv în aer liber contribuie direct şi 

indirect la dezvoltarea socio-economică a municipiului Bacău, prin: 

 Diminuarea cheltuielilor din domeniul sanitar pe termen mediu şi lung datorită efectului 

deosebit de benefic asupra sistemului cardiovascular şi respirator şi scăderii numărului de 

pacienţi cu afecţiuni datorate sedentarismului (diabet, obezitate, boli cardiovasculare, 

afecţiuni ale coloanei etc.). 

 Educarea populaţiei în spiritul unui stil de viaţă sănătos, cu sport în aer liber, fără adicţii, şi 

cu autodisciplină datorită antrenamentelor. 

 Creşterea calităţii vieţii locuitorilor datorită gratuităţii şi accesibilităţii facilităţii de mişcare în 

aer liber către publicul larg, fiind instalat într-un loc public cu acces neîngrădit. 

 Alternativă viabilă pe timp de pandemie la sălile de sport care, din cauza sistemelor de 

ventilaţie care doar recirculă aerul şi nu îl reîmprospătează facilitează reinhalarea virusurilor. 

 Contribuţie la sănătatea mintală a populaţiei, datorită efectului activităţii sportive ca 

antidepresiv şi destresant eficient şi imediat, dar şi caracterului social ce se află în strânsă 

legătură cu starea de bine a cetăţenilor. 

 

Conform Devizului General, parte integrantă a documentaţiei tehnico-economice faza PTh nr. 

13/2021, întocmit de S.C. GALINCA DESIGN S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Construire Street 

Workout pentru Bacău”, propunem aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, după 

cum urmează:  

 

Indicatorii tehnico-economici pentru investitia „ Construire Street Workout pentru Bacău” 

D. Indicatori financiari: 

 Valoare totală : 100.051 lei cu TVA lei cu TVA 
din care 

 Valoare C+M: 55.326 lei cu TVA. 
 
Valoarea contribuţiei Municipiului Bacău = 44.049,72 lei inclusiv TVA 
 

E. Indicatori fizici: 
Realizarea  unui ansamblu sportiv de tip calisthenics  în  suprafaţă totală de 200mp pe fundaţii de 

beton acoperit cu suprafaţă de protecţie din cauciuc reciclat 30mm. 
 

F. Grafic esalonare investitie: 
Durata de executie a investitiei =  1 lună. 



Atașăm Devizul General privind estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului conform 

documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic nr. 13/2021, întocmit de S.C. GALINCA DESIGN 

S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Construire Street Workout pentru Bacău”. 

 

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006, referitor la finanțele publice locale, propunem 

promovarea în regim de urgenţă a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Construire Street Workout pentru Bacău”, 

întrucât în adresa în care se manifestă intenţia de donaţie a ansamblului sportiv din partea Grupului de 

Iniţiativă pentru o Viaţă Educată şi Sănătoasă – GIVES, prin Anca-Maria Macsim, s-a menţionat rugămintea 

şi condiţionarea ca amenajarea terenului de către municipalitate şi construcţia ansamblului sportiv să înceapă 

cel mai târziu la jumătatea lunii noiembrie, dat fiind termenul final de 17 decembrie pentru încheierea tuturor 

activităţilor din contractul de finanţare cu Fundaţia Comunitară Bacău, în urma finanţării primite de la LIDL 

România pentru realizarea acestui proiect. În caz contrar, întreaga sumă va trebui restituită către finanţator 

din fondurile proprii ale echipei de proiect. 

 

Finanțarea obiectivului mai sus mentionat va fi asigurată din bugetul local și fonduri externe 

nerambursabile. 

 

 

 

 

 

                        DIRECTOR EXECUTIV                                            ŞEF SERVICIU 
                            Mariana OLARIU                                               Romica CHINDRUŞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



ROMÂNIA                                      ANEXA NR. 2 COMUNĂ LA REFERATUL NR. ____/________  2021 

        HCL NR. ____/________  2021                                                                           

JUDEŢUL BACĂU     
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU               
 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PREVĂZUȚI  

ÎN DEVIZUL GENERAL – faza PROIECT TEHNIC 

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:  

„Construire Street Workout pentru Bacău” 

 

BENEFICIAR:  Municipiul BACᾸU  

AMPLASAMENT: Municipiul BACᾸU  

1. INDICATORI ECONOMICI: 

 Valoare totală : 100.051 lei cu TVA  

Din care 

 Valoare C+M: 55.326 lei cu TVA. 

 

conform Devizului General, parte integrantă a documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic nr. 
13/2021, întocmit de S.C. GALINCA DESIGN S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Construire Street 
Workout pentru Bacău”. 

 

2. INDICATORI TEHNICI: 

 Ansamblu sportiv tip calisthenics – 1 bucată 

 Suprafaţă totală ansamblu sportiv – 200mp 

 Suprafaţă de protecţie din cauciuc reciclat – 190mp 

 Coşuri de gunoi reciclare selectivă – set 4 buc  

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
MARIANA OLARIU 

 



MUNICIPIUL BACĂU                                                                               APROB, 

 CABINET DEMNITARI                                                                           PRIMAR,                                                                                                    

Nr 180018/18.11.2021                                    Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

 

 

REFERAT 

 

Vă rugăm să aprobați alocarea sumei de 44.049,72 lei inclusiv TVA în vederea execuției 

amenajării terenului şi montajului suprafeţei de protecţie pentru construirea obiectivului de 

investiții “Street Workout pentru Bacău”.  

Conform angajamentului luat de Primăria Municipiului Bacău în urma aprobării Hotărârii 

de Consiliu Local nr. 323/20.09.2021 de acceptare a donației în valoare de 50.050,77 lei din partea 

doamnei Anca-Maria Macsim, Primăria Municipiului Bacău va realiza demersurile pentru 

amenajarea suprafeţei de teren de 200 mp situată în Parcul Cancicov, imobil ce aparţine 

domeniului public al municipiului Bacău, în vederea amplasării bunurilor ce fac obiectul donației 

incluse în inventarul public al Municipiului Bacău.  

Amintim că donaţia s-a făcut cu sarcina ca donatarul să amplaseze în Parcul Cancicov 

bunurile care fac obiectul ofertei de donaţie în termen de maxim trei luni de la data predării 

bunurilor în patrimoniul municipiului Bacău, iar după amenajare şi amplasare să permită accesul 

necondiţionat al publicului să folosească bunurile în spaţiul amenajat.  

Proiectul este în valoare de 100.051 lei cu TVA, dintre care 44.049,72 inclusiv TVA 

reprezintă contribuția ce revine Primăriei Municipiului Bacău, iar 50.050,77 cu TVA reprezintă 

valoarea C+M ce constă în donația de bunuri mobile realizată de Grupul de Inițiativă pentru o 

Viață Educată și Sănătoasă – GIVES, prin reprezentanta Anca-Maria Macsim. Diferența de 5.950 

lei cu TVA este asigurată tot de către aceasta pentru proiectare, taxe, acorduri și avize în vederea 

autorizării construcției. 

 

     CABINET DEMNITARI 

                             GABRIEL COJOCARU 

 

Data            Intocmit 

18.11.2021         Ciobanu Alexandru 



 

 

 

 

 

Data                

 
 


