
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 Nr. 180124/18.11.2021                              PROIECT AVIZAT 

                          SECRETARUL GENERAL AL  

                                                                                        MUNICIPIULUI BACAU 

                       NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 
 

 

PROIECT  DE  HOTARARE 

privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza SF pentru obiectivul 

de investitii Proiect integrat "Amenjare Parcari" in locul bateriilor de garaje 

etapa I - str. Mioritei – strada Bradului – strada Tipografilor 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 

Avand in vedere : 
 

- Referatul nr. 179944 din 18.11.2021 înaintat de către Serviciul Implementare 

Proiecte și Finanțări Locale/Externe prin care se propune aprobarea documentaţiei  

tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii Proiect integrat "Amenjare 

Parcari" in locul bateriilor de garaje etapa I - str. Mioritei – strada Bradului – strada 

Tipografilor; 

  - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 180125/ 18.11.2021; 

- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 180128/1/ 18.11.2021; 

- Raportul Serviciului Implementare Proiecte și Finanțări Locale/Externe înregistrat 

cu nr. 180128/2/ 18.11.2021; 

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

modificarile si completarile ulterioare;  

- Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin (ii) și art. 7 alin (1) din HG nr. 907/ 2016 privind 

etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice 

aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile 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; 

 În baza dispoziţiilor art. 129 (2) lit. „b” şi alineatul (4) lit. „d” din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T A R A Ş T E 

ART. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de 

investitii Proiect integrat "Amenjare Parcari" in locul bateriilor de garaje etapa I - str. 

Mioritei – strada Bradului – strada Tipografilor, conform Anexei nr. 1, parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

ART. 2. – Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici 

prevăzuți în documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții Proiect 



integrat "Amenjare Parcari" în locul bateriilor de garaje etapa I - str. Mioritei – strada 

Bradului – strada Tipografilor, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

ART. 3. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Serviciul Implementare Proiecte și Finanțări Locale/Externe. 

 

ART. 4. – Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului 

Implementare Proiecte și Finanțări Locale/Externe, și Direcției Economice. 

 
                  

ART.5. – 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BS/DS1-A-1/EX.1 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 180125/ 18.11.2021 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice 

faza SF pentru obiectivul de investitii Proiect integrat "Amenjare Parcari" in 

locul bateriilor de garaje etapa I - str. Mioritei – strada Bradului – strada 

Tipografilor 

 

Strategia de dezvoltare a municipiului Bacău, prevede amenajarea de parcări 

rezidentiale si cresterea calitatii vietii in interiorul comunitatii. 

Necesitatea investiției rezultă din lipsa unui număr suficient de locuri de parcare în 

municipiul Bacău cât și din necesitatea reamenajării din punct de vedere urbanistic a 

zonei în spatele blocurilor situate pe străzile Tipografilor, Mioriței și Bradului  din 

municipiul Bacău. În acest moment in zona exista  un număr de aproximativ 17 de 

bateriile de garaje iar restul terenului este neamenajat. 

 Garajele reprezintă o vedere comună în cartierele municipiului Bacău, fiind 

cel mai adesea ridicate fără autorizație de construire și îndeplinind funcțiuni variate, de 

la spații de depozitare, la ateliere de reparații ș.a. Multe dintre ele au un statut neclar al 

proprietății și se află sub semnul improvizației.  

 În acest context a fost întocmita documentaţia  tehnico-economica faza SF 

pentru obiectivul de investitii Proiect integrat "Amenjare Parcari" în locul bateriilor de 

garaje etapa I - str. Mioritei – strada Bradului – strada Tipografilor, ce are la baza toate 

avizele solicitate prin certificatul de urbanism.  

 Studiul de fezabilitate prezinta 2 variante de realizare a investiției. 

Elaboratorul proiectului recomandă varianta 1, conform analizei multicriteriale. 

 Conform devizului general, pentru varianta 1, parte integrantă a  

documentaţiei  tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții Proiect 

integrat "Amenjare Parcări" în locul bateriilor de garaje etapa I - str. Mioriței – strada 

Bradului – strada Tipografilor proiect nr. 530/2021 întocmit de SC Nordic Vision SRL 

IASI, are urmatorii indicatori tehnico-economici: 



 

• Valoare totală : 5 754 531,35 lei cu TVA 

• C+M:       3 841 430,46 lei cu TVA 

 

 

 Faţă de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.N.O.P,B.S/DS1-A-1/EX.1 

 

 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BACĂU 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU 

SIP SI FINANTARI LOCALE/EXTERNE 

NR. 180128/2/ 18.11.2021 
 

 

 

RAPORT 

 

 

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

de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza SF pentru obiectivul 

de investitii Proiect integrat "Amenjare Parcari" in locul bateriilor de garaje etapa I - str. 

Mioritei – strada Bradului – strada Tipografilor 

 

 
Stategia de dezvoltare a municipiului Bacau, prevede amenajarea de parcari rezidentiale si 

cresterea calitatii vietii in interiorul comunitatii. 

Necesitatea investitiei rezulta din lipsa unui numar suficient de locuri de parcare in 

municipiul Bacau cat si din necesitatea reamenajarii din punct de vedere urbanistic a zonei din 

spatele blocurilor situate pe stazile Tipografilor, Mioritei si Bradului  din municipiul Bacau. In acest 

moment in zona exista un numar de aproximativ 17 de bateriile de garaje iar restul terenului este 

neamenajat. 

 Garajele reprezintă o vedere comună în cartierele municipiului Bacau, fiind cel mai adesea 

ridicate fără autorizație de construire și îndeplinind funcțiuni variate, de la spații de depozitare, la 

ateliere de reparații ș.a. Multe dintre ele au un statut neclar al proprietății și se află sub semnul 

improvizației.  

 Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se 

asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi 

interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se 

aproba de catre autoritatile deliberative. 

 In urma analizarii documentatiei, documentatia corespunde prevederilor din caietul de 

sarcini si respecta prevederile HG 907/2016 privind continutul cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 

Mariana Olariu 

 

 

 

 

 

SIP si finantari locale/externe 

              Inspector Specialitate, 

Alexandra Pancescu 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ  

Nr. 180128/1/ 18.11.2021 

 

 

 

RAPORT 

 

 

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

de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice faza SF pentru obiectivul 

de investitii Proiect integrat "Amenjare Parcari" in locul bateriilor de garaje etapa I - str. 

Mioritei – strada Bradului – strada Tipografilor 

 

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

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

modificările şi completările ulterioare, care precizează: 

Art. 44 Aprobarea proiectelor de investitii publice locale 

(1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura 

integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne 

si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de 

catre autoritatile deliberative. 

- Prevederilor art. 5 (1) lit. “a” alin (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de 

elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, care precizează: 

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

a) in cazul obiectivelor noi de investitii: 

(ii)  studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentatia de avizare a lucrarilor 

de interventii 

Art. 7 (1) Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a 

se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, 

în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni 

tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-

economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii. 

- 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 (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 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 (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 (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 

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

Administrativ, care precizează: 

Art. 129 (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. b), consiliul local: 

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

de interes local, in conditiile legii 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.B.S/DS1-A-1/EX.1 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 180128/ 18.11.2021 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

Serviciul Implementare Proiecte și Finanțări Locale/Externe 

 

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 documentaţiei  tehnico-economice faza SF 

pentru obiectivul de investitii Proiect integrat "Amenjare Parcari" in locul bateriilor 

de garaje etapa I - str. Mioritei – strada Bradului – strada Tipografilor în vederea 

analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 

18.11.2021 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                                                                ANEXA NR. 1 LA HCL 

NR.____/_______2021                                                                            

JUDEŢUL BACĂU                                                                                                            

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU               

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentație tehnico-economică SF pentru obiectivul de investitii Proiect integrat 

"Amenjare Parcari" in locul bateriilor de garaje etapa I - str. Mioritei – strada Bradului – 

strada Tipografilor 

 

 

 

 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                 SIP SI FINANTARI LOCALE/EXTERNE 

           Mariana Olariu                                                                                Alexandra Pancescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA                                        ANEXA NR. 2 LA HCL NR.____/_______2021                                                                            

JUDEŢUL BACĂU                                                                                                            

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU               

 

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in 

documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii 

Proiect integrat "Amenjare Parcari" in locul bateriilor de garaje etapa I - str. 

Mioritei – strada Bradului – strada Tipografilor 

 

 
BENEFICIAR:  Municipiul Bacau 

 

AMPLASAMENT:  JUDETUL BACAU 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 

 

a) Valoarea totala a investitiei 

 

5 754 531,35 lei 

 

Din care C+M  3 841 430,46 lei 

 

b) Durata de realizare a investitiei: 6 Luni 

 

c) Capacitati minimale 

 

 

Nr. crt. 

 

Denumire 

 

Numar de locuri 

1 Parcari auto 96 

2 Parcari motociclete 16 

3 Rastel biciclete 70 

4 Statie de incarcare masini electrice 2 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

   

    

 

                                                                                                                                 
DIRECTOR EXECUTIV                                                        INTOCMIT, 

Inspector De Specialitate 

                  Mariana Olariu      Alexandra Pancescu 

 



 


