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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii 

„AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE” 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 

Având în vedere:  
– Referatul nr. 11677 din 22.06.2022 al Managerului de proiect „AMENAJARE PIAȚETA 

IZVOARE” prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru 
obiectivul de investitii „Piațeta Izvoare” 

– Expunerea de motive a  Primarului Municipiului Bacău nr.  11679 din 22.06.2022; 
– Raportul Direcției Juridice , nr. 154661/1din 23.06.2022 
– Raportul Direcției Economice, nr. 154661/2 din 23.06.2022 
– Prevederile art.44 alin.(1) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice,modificată și 

completată; 
– Prevederilor art. 5 (1) lit.b) alin. (i) și alin.(3) , ale  art.7 (1) 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 și 
completările ulterioare; 
În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF, inclusiv indicatorii tehnioco-

economici pentru obiectivul de investitii „AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE”, conform 
Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Documentația aprobată la art. 1 din prezenta hotărâre este în conformitate cu                    
ANEXA 1– FIȘA DE PROIECT POR, pentru proiectul ,,PIAȚETA IZVOARE”. 

Art. 3.  Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
Direcția Tehnică – Serviciul Tehnic-Investiții, Direcția Economică și Direcției de Asistență Socială 
a Municipiului Bacău. 

Art. 4.  Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice – Serviciul Tehnic-Investiții, Direcției 
Economice și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. 

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în 
termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității. 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 



                                                                                                                                                     
       ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR.  11679 DIN 22.06.2022 

 
 
 
 

                                                          EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru 
obiectivulde investitii „AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE” 

 
 
 

Documentaţia tehnico-economica faza SF pentru obiectivul de investitii „AMENAJARE 
PIAȚETA IZVOARE” are drept temă - amenajarea unei piațete moderne, cu dotări și facilități 
multifuncționale, în suprafață de 2800 mp unde populația locală să poată petrece timp de calitate în 
aer liber, în siguranță. 

 Prin proiectul propus se urmărește creșterea coeziunii membrilor comunității prin 
participarea la activități comune precum și schimbarea în bine a percepției populației mun. Bacău 
asupra cartierului Izvoare, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială prin  crearea  unui  spaţiu  public  urban  care  să permită desfăşurarea de evenimente în aer 
liber.  

Spaţiul va fi proiectat în aşa manieră încât permită desfăşurarea unor evenimente ale 
comunităţii,  petrecere timp în aer liber, proiecție filme, spectacole artistice ale copiilor din zonă, 
târguri tematice sau diferite sărbători unde vor participa atât cetăţeni din SDL cât şi din restul 
oraşului. Aceste evenimente vor putea să schimbe percepţia populaţiei din Municipiul Bacău 
asupra cartierului Izvoare. 

Amenajarea piațetei va cuprinde următoarele facilități: 
- delimitarea spațiului prin mijloace specifice, 
- dotarea spațiului cu utilități publice ( energie electrică iluminat public și acces prize alimentare, 

apa, canal), 
- amenajarea spațiului prin placare cu pavele/dale, 
- instalare stâlpi de iluminat public pietonal, 
- amenajarea a 15 locuri de parcare -150mp, 
- instalarea a 20 de bănci, 
- instalarea a 10 coșuri de gunoi publice adaptate colectării selective a deșeurilor, 
- plantarea unui număr de circa 20 de copaci ornamentali,  
- instalarea a 4 camere de filmat publice, 
-  instalarea unei cutii a cetățeanului,  
- instalarea unei structuri metalice de umbrire cu suporți pentru ecran de proiectare mobil, 
- instalarea unui panou public cu informații de interes general, anunțuri evenimente, etc. 
- instalarea unei ”case de apa”, respectiv o instalație de purificare a apei pentru deservirea 

cetățenilor. In urma reabilitării și modernizării imobilului, inclusiv refacerea împrejmuirii, 
sistematizarea pe verticala a terenului, amenajare curte se preconizează aducerea acestuia la 
standarde prevăzute in reglementările tehnice si de funcționare in vigoare. 

 



 
 
Conform devizului general, parte integrantă a documentației tehnico-economice faza SF 

pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE”, proiect 1/2022 întocmit de 
S.C. BRECHT AG S.R.L., propun aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici după cum 
urmează: 

Valoare totală: 2.356.330,51 lei cu TVA. 
C+M: 1.821.000,57 lei cu TVA. 
Față de cele expuse mai sus,  rog Consiliul Local să  aprobe proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACĂU                                                            
MUNICIPIUL BACĂU                                                            
Manager Proiect  „AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE” 
NR.  11677 din 22.06.2022                                                    

SE APROBĂ 
                                                                                                 PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
 
 
 

REFERAT 
 
 
 

Prin proiectul propus se urmărește creșterea coeziunii membrilor comunității prin 
participarea la activități comune precum și schimbarea în bine a percepției populației mun. Bacău 
asupra cartierului Izvoare, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială prin  crearea  unui  spaţiu  public  urban  care  să permită desfăşurarea de evenimente în aer 
liber.  

Documentaţia tehnico-economica faza SF pentru obiectivul de investitii „AMENAJARE 
PIAȚETA IZVOARE” are drept temă - amenajarea unei piațete moderne, cu dotări și facilități 
multifuncționale, în suprafață de 2800 mp unde populația locală să poată petrece timp de calitate în 
aer liber, în siguranță. 

Spaţiul va fi proiectat în aşa manieră încât permită desfăşurarea unor evenimente ale 
comunităţii,  petrecere timp în aer liber, proiecție filme, spectacole artistice ale copiilor din zonă, 
târguri tematice sau diferite sărbători unde vor participa atât cetăţeni din SDL cât şi din restul 
oraşului. Aceste evenimente vor putea să schimbe percepţia populaţiei din Municipiul Bacău 
asupra cartierului Izvoare. 

Amenajarea piațetei va cuprinde următoarele facilități: 
- delimitarea spațiului prin mijloace specifice, 
- dotarea spațiului cu utilități publice ( energie electrică iluminat public și acces prize alimentare, 

apa, canal), 
- amenajarea spațiului prin placare cu pavele/dale, 
- instalare stâlpi de iluminat public pietonal, 
- amenajarea a 15 locuri de parcare -150mp, 
- instalarea a 20 de bănci, 
- instalarea a 10 coșuri de gunoi publice adaptate colectării selective a deșeurilor, 
- plantarea unui număr de circa 20 de copaci ornamentali,  
- instalarea a 4 camere de filmat publice, 
-  instalarea unei cutii a cetățeanului,  
- instalarea unei structuri metalice de umbrire cu suporți pentru ecran de proiectare mobil, 
- instalarea unui panou public cu informații de interes general, anunțuri evenimente, etc. 
- instalarea unei ”case de apa”, respectiv o instalație de purificare a apei pentru deservirea 

cetățenilor. In urma reabilitării și modernizării imobilului, inclusiv refacerea împrejmuirii, 



sistematizarea pe verticala a terenului, amenajare curte se preconizează aducerea acestuia la 
standarde prevăzute in reglementările tehnice si de funcționare in vigoare. 

 
 
Conform devizului general, parte integrantă a documentației tehnico-economice faza SF 

pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE”, proiect 1/2022 întocmit de 
S.C. BRECHT AG S.R.L., propun aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici după cum 
urmează: 

Valoare totală: 2.356.330,51 lei cu TVA. 
C+M: 1.821.000,57 lei cu TVA. 
Fată de cele expuse mai sus, vă rugăm să aprobați referatul în forma prezentată. 
 
 
 
 
 

Manager Proiect 
Carmen Georgeta FIFIRIG 

 
 
 
 
 

Responsabil  Tehnic 
Mihaela IONESI 
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DOCUMENTAŢIE  TEHNICO-ECONOMICĂ FAZA SF PENTRU OBIECTIVUL DE 
INVESTITII „AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 
 

Manager Proiect 
Carmen Georgeta FIFIRIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 
Manager Proiect  „AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE” 
Direcția Economică  
NR 154661/2 din 23.06.2022 

 
 

 
 

RAPORT  
 

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

hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivulde investitii 

„AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE” 

 
 
 

   Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF 

pentru obiectivulde investitii „AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE”. 

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

integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finantate din imprumuturi interne și externe, 

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

deliberative. 

          Documentele tehnico-economice supuse aprobării au fost întocmite în conformitate cu cerinţele 

tehnice, normativele şi legislaţia în vigoare, drept pentru care se constată că este oportună și necesară 

adoptarea acestui proiect, iar autoritatea deliberativă are atributul de a-l aproba prin hotărâre. 

 Având în vedere că sunt respectate dispozițiile legale în vigoare, avizăm favorabil adoptarea 

proiectului de hotărâre. 

 Beneficiar: Municipiul Bacău. 

 
 

 
 
                         Director Executiv                                                            Manager Proiect                                                                                    
           Mariana Zamfir                                                      Carmen Georgeta FIFIRIG        
                                                                                                     
 



 
 
 
 
ROMANIA  
JUDEŢUL BACAU  
MUNICIPIUL BACAU  
DIRECTIA JURIDICA   
Nr. 154661/1 din 23.06.2022 
 
 

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

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru 
obiectivulde investitii „AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE” 

  Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:  
– -Prevederile art. 44 alin. (1) și (4) din Legea nr. 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. 
(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui 
obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenta de 
aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de preturi. Aceasta operaţiune este supusă 
controlului financiar preventiv propriu 
-- Prevederilor art. 5 (1) lit. ”b” alin. (i) și alin.(3) , ale  art.7 (1) 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: 
(i)  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii; 
(3) Documentaţiile tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se elaborează de către operatori economici 
sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu. 
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.ʺaʺ, ale art 197 alin. (1)   și ale art. 
243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi 
completată,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 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 administrative 
(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. 
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”b”  alin. (4) lit. ”d” și lit”e” din OUG nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ, modificată şi completată, care precizează: 
Art.129 Atributiile consiliului local 
(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; 
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de 
interes local, în condiţiile legii; 
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-
teritoriale; 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
 
 
 
 
 
 
c.s/Ds.I-A-2/ex.1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 154661 din 23.06.2022 
 
 
 
 
            C Ă T R E, 
 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
 

 
 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 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice faza SF pentru obiectivulde investitii „AMENAJARE PIAȚETA IZVOARE”, în 

vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.   

  Vă rugăm ca până la data de 24.06.2022 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 
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