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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 148968 din 22.07.2021 
                                                                                        PROIECT AVIZAT 

     SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                            NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE     

privind asocierea de principiu dintre  Municipiul Bacău și Județul Bacău  în vederea finanțării și 

realizării în comun a obiectivului de investiții  

„Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv 

pietonale și ciclabile) între str. Milcov și rețeaua stradală Letea Veche” 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Având în vedere: 
 

 - Referatul nr.148727/22.07.2021 al Direcției Drumuri Publice prin care se propune 

privind asocierea de principiu dintre  Municipiul Bacău și Județul Bacău  în vederea 

finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții „Ameliorarea conectivității 

între Bacău și Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și 

ciclabile) între str. Milcov și rețea stradală Letea Veche; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 148975 din 22.07.2021; 

- Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, nr.  148977/1 din 22.07.2021 și 148977/2 din 22.07.2021; 

- Prevederile art. 35 alin. (1) și alin. (6) din Legea privind finanțele publice locale 

nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

modificările și completările ulterioare;  

  În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.”e” și alin. (9) lit.”a” din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

   
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. Se aprobă asocierea de principiu dintre Municipiul Bacău și Județul Bacău  în 

vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții „Ameliorarea 

conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv 

pietonale și ciclabile) între str. Milcov și rețea stradală Letea Veche. 

 

Art.2. Contribuția fiecărei părți implicate în asocierea prevăzută  la art.1 este următoarea: 

(a) Județul Bacău: 

1.Contribuția este exclusivă pentru categoriile de cheltuieli pentru elaborarea        

documentaţiilor tehnico-economice stadiu SF şi reprezintă procentul de cofinanţare de 

50% din suma rezultată din diferenţa dintre totalul fondurilor necesare pentru elaborarea 
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documentaţiilor tehnico-economice stadiu SF şi fondurile primite de la bugetul de stat sau 

alte surse cu această destinaţie . 

2. În cazul obţinerii unor suprafeţe de teren necesare realizării investiţiei propuse, 

autoritatea publică judeţeană va efectua demersurile legale pentru ca suprafeţele de teren 

necesare, care nu sunt pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău, să fie puse 

la dispoziţia realizării obiectivului. 

b) Municipiul Bacău : 

1.Contribuția este de 50% din suma rezultată din diferenţa dintre totalul fondurilor 

necesare pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice stadiu SF şi fondurile 

primite de la bugetul de stat sau alte surse cu această destinaţie . 

2.În cazul obținerii unor suprafețe de teren necesare realizării propuse autoritatea publică 

locală va efectua demersurile legale pentru ca suprafețele de teren necesare, care se află 

pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău, să fie puse la dispoziţia realizării 

obiectivului. 

 

Art.3. Drepturile și obligațiile părților asocierii vor fi aprobate ulterior, prin hotărâre 

adoptată de autoritățile deliberative locale implicate. 

 

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

prin Direcția Drumuri Publice. 

 

Art.5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Consiliului Județean Bacău 

și Direcției Economice. 

 

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
C.S./ds. I-A-2/Ex.1 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 148975 din 22.07.2021 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind asocierea de principiu dintre  Municipiul 

Bacău și Județul Bacău  în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului 
de investiții  

„Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei 
legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) între str. Milcov și rețea stradală 

Letea Veche” 

 

Realizarea investiției ar asigura descongestionarea unei căi importante de intrare/ieșire 

din municipiu, accesul spre centura orașului precum și către localitățile învecinate și 

diminuarea traficului din interiorul municipiului Bacău.  

Procentele de cofinanţare propuse de noi și transmise prin adresa nr. 

144520/01.07.2021 către Consiliul Județean Bacău sunt următoarele : 50% participarea 

Municipiului Bacău şi 50% participarea Judeţului Bacău, pentru toate categoriile de 

cheltuieli inclusiv pentru elaborarea documentaţiilor tehnico - economice stadiu S.F., 

obţinerea tuturor avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor necesare promovării şi derulării 

investiţiei, precum şi comisioanele, taxele, cotele I.S.C, etc. În ceea ce priveşte obţinerea 

unor terenuri, dacă va fi cazul, propunem ca pentru suprafeţe care se află pe raza 

administrativ teritorială a municipiului Bacău acestea să fie achiziţionate cu participare 

100% a autorităţii noastre, iar pentru acelea ce se află în afara municipiului, să fie 

achziţionate cu participare 100% a Consiliului Judeţean Bacău. 

Consiliul Județean Bacău, prin adresa nr. 11953/15.07.2021, înregistrată la Primăria 

municipiului Bacău cu nr. 148181/20.07.2021, își „exprimă neechivoc interesul, 

înţelegerea şi sprijinul cu privire la necesitatea şi importanţa edificării unui astfel de 

obiectiv important pentru cetăţenii şi autoritatea locală a Municipiului Bacău”, comunică 

acordul şi susţinerea în consiliul judeţean a investiţiei propuse, cu următoarele precizări: 

1. „participarea Judeţului Bacău este exclusivă pentru categoriile de cheltuieli pentru 

elaborarea documentaţiilor tehnico-economice stadiu SF şi reprezintă procentul de 
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cofinanţare de 50% din suma rezultată din diferenţa dintre totalul fondurilor necesare 

pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice stadiu SF şi fondurile primite de la 

bugetul de stat sau alte surse cu această destinaţie; 

2. în ceea ce priveşte obţinerea unor suprafeţe de teren necesare realizării investiţiei 

propuse, autoritatea publică judeţeană va efectua demersurile legale pentru ca suprafeţele 

de teren necesare, care nu sunt pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău, să 

fie puse la dispoziţia realizării obiectivului”.  

Contribuția Municipiului Bacău este următoarea:  

1. 50% din suma rezultată din diferenţa dintre totalul fondurilor necesare pentru 

elaborarea documentaţiilor tehnico-economice stadiu SF şi fondurile primite de la bugetul 

de stat sau alte surse cu această destinaţie . 

2.  În cazul obținerii unor suprafețe de teren necesare realizării propuse autoritatea 

publică locală va efectua demersurile legale pentru ca suprafețele de teren necesare, care 

se află pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău, să fie puse la dispoziţia 

realizării obiectivului. 

 

Față de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 148977/1 din 22.07.2021 

 
RAPORT 

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

hotărâre privind asocierea de principiu dintre  Municipiul Bacău și Județul Bacău  în vederea finanțării și 

realizării în comun a obiectivului de investiții „Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin 

crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) între str. Milcov și rețea stradală Letea 

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

     - Prevederilor art. 35 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale,   actualizată, care precizează: 

Art. 35 Colaborare, cooperare asociere, infratire, aderare 

(1) Autoritatile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrari si servicii 

publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizeaza pe baza de contracte de asociere, in care se prevad 

si sursele de finantare reprezentand contributia fiecarei autoritati a administratiei publice locale 

implicate. Contractele de asociere se incheie de catre ordonatorii principali de credite, in conditiile 

mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat in colaborare sau asociere. 

(6) Obligatiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de infratire sau de aderare a unitatilor 

administrativ-teritoriale la asociatii interne organizate la nivel national ori la organizatii internationale cu 

personalitate juridica, hotarate de autoritatile deliberative, in conditiile legii, se suporta din bugetele 

locale ale acestora. 

- Prevederilor art. 140  alin. (1)  și  (3), ale art. 196  alin. (1)  lit. ”a”, ale art. 197 (1), și ale art. 243 

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

Art. 140  Semnarea si contrasemnarea hotararilor consiliului local 

(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 Tipurile de acte administrative 

(1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, dupa 

caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 Comunicarea si aducerea la cunostinta a actelor administrativ 

(1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative 

prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv 

emiterii 

Art. 243 Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritorial 

(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, 

urmatoarele atributii: 

 a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv 

ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa 

caz; 

 b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
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- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”e” și alin. (9) lit. ”a” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, care precizează: 

(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

 e)  atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern 

(9)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (9) lit. a), consiliul local: 

 a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in 

vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public 

local. 
 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 148977 din 22.07.2021 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă 

informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre asocierea de principiu 

dintre  Municipiul Bacău și Județul Bacău  în vederea finanțării și realizării în comun a 

obiectivului de investiții „Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin 

crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) între str. Milcov și rețea 

stradală Letea Veche”, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă 

rugăm ca până la data de 22.07.2021  să le depuneți în format letric la Secretarul General 

al Municipiului Bacău. 

 

 

          PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                              SECRETARUL GENERAL  

                                AL MUNICIPIULUI BACĂU    

   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                                   NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU 
DIRECȚIA  DRUMURI PUBLICE                                                
 
                                                                                                              Se aprobă 
Nr. 148 727 /  22.07.2021                                                                       PRIMAR, 
                                                                                              Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 
 

                     
 

REFERAT 
pentru  promovarea proiectului de hotărâre privind asocierea de principiu dintre  Municipiul Bacău 

și Județul Bacău  în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții  
„Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv 

pietonale și ciclabile) între str. Milcov și rețea stradală Letea Veche” 
 

Cu referire la proiectele care prezintă atât interes municipal cât și județean, posibil a fi realizate în 

cadrul unor parteneriate între Județul Bacău și Municipiul Bacău, s-a transmis către Consiliul Județean 

Bacău adresa nr. 144520/01.07.2021 privind posibilitatea inițierii unui contract de asociere între județ și 

municipiu în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții „Ameliorarea conectivității între Bacău și 

Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) între str. Milcov și rețea 

stradală Letea Veche”. 

Prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Bacău, aprobat prin H.C.L. Bacău nr. 

319/2017, cât şi prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, aprobată prin H.C.L. Bacău nr. 320/2017, 

s-a propus realizarea unei legături noi între strada Milcov și rețeaua stradală a comunei Letea Veche, 

inclusiv pod peste râul Bistrița – 2 benzi de circulație rutieră, trotuare și piste pentru biciclete. 

Realizarea investiției ar asigura descongestionarea unei căi importante de intrare/ieșire din 

municipiu, accesul spre centura orașului precum și către localitățile învecinate și diminuarea traficului din 

interiorul municipiului Bacău.  

Nu în ultimul rând, arătăm că accesul mai facil, prin crearea unei noi căi de circulație se înscrie în 

măsurile care vor aduce un plus în ceea ce privește accesul cetățenilor la un serviciu de transport care să 

fie cât mai aproape de standardele europene.  

Procentele de cofinanţare propuse de noi și transmise prin adresa nr. 144520/01.07.2021 către 

Consiliul Județean Bacău sunt următoarele : 50% participarea Municipiului Bacău şi 50% participarea 

Judeţului Bacău, pentru toate categoriile de cheltuieli inclusiv pentru elaborarea documentaţiilor tehnico - 

economice stadiu S.F., obţinerea tuturor avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor necesare promovării şi derulării 

investiţiei, precum şi comisioanele, taxele, cotele I.S.C, etc. În ceea ce priveşte obţinerea unor terenuri, 

dacă va fi cazul, propunem ca pentru suprafeţe care se află pe raza administrativ teritorială a municipiului 

Bacău acestea să fie achiziţionate cu participare 100% a autorităţii noastre, iar pentru acelea ce se află în 

afara municipiului, să fie achziţionate cu participare 100% a Consiliului Judeţean Bacău. 

Consiliul Județean Bacău, prin adresa nr. 11953/15.07.2021, înregistrată la Primăria municipiului 

Bacău cu nr. 148181/20.07.2021, își „exprimă neechivoc interesul, înţelegerea şi sprijinul cu privire la 

necesitatea şi importanţa edificării unui astfel de obiectiv important pentru cetăţenii şi autoritatea locală a 
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Municipiului Bacău”, comunică acordul şi susţinerea în consiliul judeţean a investiţiei propuse, cu 

următoarele precizări: 

1. „participarea Judeţului Bacău este exclusivă pentru categoriile de cheltuieli pentru 

elaborarea documentaţiilor tehnico-economice stadiu SF şi reprezintă procentul de cofinanţare 

de 50% din suma rezultată din diferenţa dintre totalul fondurilor necesare pentru elaborarea 

documentaţiilor tehnico-economice stadiu SF şi fondurile primite de la bugetul de stat sau alte 

surse cu această destinaţie; 

2. în ceea ce priveşte obţinerea unor suprafeţe de teren necesare realizării investiţiei 

propuse, autoritatea publică judeţeană va efectua demersurile legale pentru ca suprafeţele de 

teren necesare, care nu sunt pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău, să fie puse 

la dispoziţia realizării obiectivului”. 

 

Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect 

realizarea în comun de Județul Bacău și Municipiul Bacău a obiectivului de investiții „Ameliorarea 

conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) 

între str. Milcov și rețea stradală Letea Veche”, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun 

a obiectivului de investiții mai sus menționat. 

Atașăm prezentei, în copie, adresele nr. 144520/01.07.2021 și nr. 148181/20.07.2021. 

 

 

 

 

 
DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE 
Ing. Camelia Rotaru Colombo 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BACĂU 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU 
DIRECŢIA DRUMURI PUBLICE 

Nr. 148977/2 din 22.07.2021 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea finanțării și 

realizării în comun a obiectivului de investiții  
 „Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale 

și ciclabile) între str. Milcov și rețeaua stradală Letea Veche” 
 

Prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Bacău, aprobat prin H.C.L. Bacău nr. 
319/2017, cât şi prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, aprobată prin H.C.L. Bacău nr. 320/2017, 

s-a propus realizarea unei legături noi între strada Milcov și rețeaua stradală a comunei Letea Veche, 
inclusiv pod peste râul Bistrița – 2 benzi de circulație rutieră, trotuare și piste pentru biciclete. 

Realizarea investiției ar asigura descongestionarea unei căi importante de intrare/ieșire din municipiu, 
accesul spre centura orașului precum și către localitățile învecinate și diminuarea traficului din interiorul 

municipiului Bacău.  
Nu în ultimul rând, arătăm că accesul facil creat prin realizarea unei noi căi de circulație se înscrie în 

măsurile care vor aduce un plus în ceea ce privește accesul cetățenilor la un serviciu de transport care să 
fie cât mai aproape de standardele europene.  

Procentele de cofinanţare propuse de noi și transmise prin adresa nr. 144520/01.07.2021 către Consiliul 
Județean Bacău sunt următoarele : 50% participarea Municipiului Bacău şi 50% participarea Judeţului 

Bacău, pentru toate categoriile de cheltuieli inclusiv pentru elaborarea documentaţiilor tehnico - economice 
stadiu S.F., obţinerea tuturor avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor necesare promovării şi derulării investiţiei, 
precum şi comisioanele, taxele, cotele I.S.C, etc. În ceea ce priveşte obţinerea unor terenuri, dacă va fi 
cazul, propunem ca pentru suprafeţe care se află pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău 

acestea să fie achiziţionate cu participare 100% a autorităţii noastre, iar pentru acelea ce se află în afara 
municipiului, să fie achziţionate cu participare 100% a Consiliului Judeţean Bacău. 

Consiliul Județean Bacău, prin adresa nr. 11953/15.07.2021, înregistrată la Primăria municipiului Bacău cu 
nr. 148181/20.07.2021, își „exprimă neechivoc interesul, înţelegerea şi sprijinul cu privire la necesitatea şi 

importanţa edificării unui astfel de obiectiv important pentru cetăţenii şi autoritatea locală a Municipiului 
Bacău”, comunică acordul şi susţinerea în consiliul judeţean a investiţiei propuse, cu următoarele precizări: 

1. „participarea Judeţului Bacău este exclusivă pentru categoriile de cheltuieli pentru elaborarea 
documentaţiilor tehnico-economice stadiu SF şi reprezintă procentul de cofinanţare de 50% din suma 

rezultată din diferenţa dintre totalul fondurilor necesare pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-
economice stadiu SF şi fondurile primite de la bugetul de stat sau alte surse cu această destinaţie; 
2. în ceea ce priveşte obţinerea unor suprafeţe de teren necesare realizării investiţiei propuse, 

autoritatea publică judeţeană va efectua demersurile legale pentru ca suprafeţele de teren necesare, care 
nu sunt pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău, să fie puse la dispoziţia realizării 

obiectivului”. 
 
 

Conform prevederilor art. 35, alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea 
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unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizează pe bază de contracte de 
asociere, în care se prevăd și sursele de finanțare reprezentând contribuția fiecărei autorități implicate.  

Analizând inițiativa, o considerăm încadrându-se în limitele legii,  motiv pentru care apreciem că proiectul 
de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Bacău în vederea finanțării și realizării în 

comun a obiectivului de investiții „Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei 
legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) între str. Milcov și rețea stradală Letea Veche”   întrunește 

condițiile de legalitate pentru a fi supus aprobării. 
       
 
 
 

DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE 
Ing. Camelia Rotaru Colombo 

                                                                                                   
 
 
 
 


