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ROMÂNIA             PROIECT AVIZAT 
JUDEȚUL BACĂU              SECRETARUL GENERAL AL  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU               MUNICIPIULUI BACAU 
Nr. 150763 din 09.06.2022                      NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL  

pentru obiectivul de investiții  „Construire strada Corbului și LTE – alimentare cu apă și 
canalizare” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

  
 Având în vedere: 
- Referatul nr. 150723/09.06.2022, Întreținere Patrimoniu-Serviciul Mentenanță, Reparații și Investiții 
prin care se propune inițierea proiectului de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții  „Construire strada Corbului și LTE – 
alimentare cu apă și canalizare”; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 150769 din 09.06.2022; 
- Raportul Direcției Juridice, nr. 150770/1 din 09.06.2022 
-Raportul comun al Direcției Economice și al structurii Întreținere Patrimoniu, nr. 150770/2 din 
09.06.2022 
- Prevederile art.44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Prevederile art.10 alin.(4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completarile ulterioare; 
- Prevederile art.140 alin. (I) și alin. (3 ), ale art. 196 alin. (I) lit. a), ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 
alin. (1) lit. a) și lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. 
(5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRÂȘTE: 

 
ART. 1 Se aprobă Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiții Devizul General actualizat  
pentru obiectivul de investiții  „Construire strada Corbului și LTE – alimentare cu apă și canalizare”  , 
conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
ART. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici  ai obiectivului, conform Anexei nr. 2, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
ART. 3 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
Direcția Economică și structura Intreținere Patrimoniu- Serviciul Mentenanță, Reparații și Investiții. 
ART. 4 Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și structurii Intreținere Patrimoniu- Serviciul 
Mentenanță, Reparații și Investiții, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. 
ART. 5 Prin grija Secretarului General Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen 
legal Instituției Prefectului-Județul Bacău pentru verificarea legalității. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

Red.C.S./ds.I.A.1/ex.1 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
ÎNTREȚINERE PATRIMONIU 
SERVICIUL MENTENANȚĂ, REPARAȚII și INVESTIȚII 
Nr 150723 / 09.06.2022 

                                

                                                                                                                       APROBAT 
                                                                                                                         PRIMAR  

                                                                                              Lucian Daniel STANCIU VIZITEU 
 
 
 

REFERAT  
 privind inițierea proiectului de hotărâre pentru  

actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a DEVIZULUI GENERAL  
pentru obiectivul de investiții   

„Construire strada Corbului și LTE – alimentare cu apă și canalizare” 
 

 

Strada Corbului este o stradă de categoria a IVa cu un fir de circulaţie, situată în partea nordică a 
municipiului Bacău. Strada este paralelă cu strada Austrului şi cu Calea Moldovei, are o lungime de 
580,00 ml  şi deserveşte un număr de cca. 66 proprietăţi particulare, aflându-se într-o zonă cu trafic foarte 
redus.  Accesul se face direct din/în strada Austrului, stradă care la rândul ei face legatura direct cu Calea 
Moldovei.  

Prin proiectul nr 45/2017 întocmit de  S.C. ADRAL PROIECT SRL Iași erau prevăzute următoarele 
lucrări : 

1. sistem rutier nou, de tip suplu, cu următoarea alcătuire : 
-    strat de beton asfaltic Ba 16 – 4 cm 
-    strat de legatură din BAD 20 – 5 cm 
-    strat de bază, mixtură asfaltică tip ABPC 31,5 - 8 cm 
-    strat de fundaţie din balast – 25cm  

2. trotuare pe ambele părţi ale străzii şi accese curţi;  
3. conductă de alimentare cu apă, cămine de vane, branşamente şi cămine de apometre complet 

echipate pentru toţi consumatorii şi hidranţi de incendiu; 
4. suplimentarea numărului gurilor de scurgere, pe tronsonul colectorului de canalizare existent; 
5. semnalizare rutieră corespunzătoare cerinţelor de trafic. 

 
Documentația tehnico-economica faza Pth și devizul general, parte integrantă din proiectul nr 

45/2017 a fost aprobată prin HCL 337 din 2017.  
În urma rezilierii contractului de execuție lucrări nr. 68518/15.01.2018 "Construire strada Corbului", 

contract încheiat cu S.C Phoenix SRL Bacău, cu denumire și sediu schimbată în Antrepriza Drumuri si 
Poduri Bucuresti SRL conform Notificării de reziliere nr. 11216/28.10.2018 și ca urmare a neîndeplinirii 
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obligațiilor contractuale de către constructorul menționat, lucrările de construire/modernizare la strada 
Corbului nu au fost finalizate nici până la data prezentei.   

Pentru prejudiciile create, constructorului i s-a emis Document Constatator nr 1444 /2020 de 
neîndeplinire obligații contractuale și factura de penalități în valoare de 74.409,51 lei .   

După executarea parțială a lucrărilor tehnico-edilitare (execuție conductă rețea alimentare cu apă, 
execuție cămine apometru, execuție cămine vane de pe traseu rețea, montare hidranți, execuție guri de 
scurgere și branșare guri de scurgere la rețea canalizare existentă) și după executarea parțială a 
lucrărilor de drumuri proiectate executantul a solicitat rezilierea contractului. 

Prin aceasta s-a creat un disconfort major locuitorilor de pe aceasta stradă, rezultând și cheltuieli 
suplimentare pentru întreținerea periodică a infrastructurii de balast, ceea ce impune finalizarea cât mai 
urgentă a restului de executat pe strada Corbului.  

Lucrări rămase de executat în cadrul proiectului: 

I.  Construire strada Corbului si LTE  - lucrări de drumuri 
      - Sistem rutier tip suplu 
      - Trotuar cu pavele necarosabile   
      -  Borduri prefabricate mici   
      -  Accese curți  
      -  Semnalizare rutieră 
II.  Rețea de apă și canalizare- parțial    
    - Rețea canalizare  
    - Rețea apa, remedieri, legături branșamente   
    - Cămine vane  
    - Reamplasare rasuflători gaze naturale 
 

S-a impus reactualizarea prețurilor pentru lucrările rămase de executat după rezilierea contractului 
cu constructorul inițial, și în acest sens, proiectantului S.C. ADRAL PROIECT SRL Iasi i s-a solicitat 
calcularea cantităților rămase de executat la data întreruperii lucrărilor și actualizarea devizelor pentru 
aceste cantităti, documentația tehnico-economică aferentă restului de executat fiind aprobată prin HCL 
143 din 2021  

 În septembrie 2021 a fost desemnat constructor SC Conextrust SA prin contractul de execuție lucrări 
nr 158194/02.09.2021. Având în vedere timpul scurs de la întreruperea lucrărilor cu SC Phoenix SRL și 
până la atribuirea noului executant, s-a solicitat a se reefectua proba de presiune pentru rețeaua de 
alimentare cu apă și s-a constatat că sunt degradări pe toate cele trei tronsoane ale rețelei executate. 
Totodată s-a întocmit o notă de constatare prin care s-au sesizat degradările lucrărilor existente atât la 
lucrările edilitare căt și la lucrările de drumuri. În urma acestor sesizări, pe lângă restul de executat 
conform proiect tehnic 45/2017 s-au impus ca necesare liste de cantități privind remedierea degradărilor 
constatate de beneficiar, diriginte de santier, executant și proiectant.  

Întrucât și SC Conextrust SA, executantul desemnat în septembrie 2021, a solicitat rezilierea 
contractului prin adresa 865 din 10.03.2022, motivând creșterile importante de prețuri de pe piața 
construcțiilor, Municipiul Bacau a solicitat proiectantului S.C. ADRAL PROIECT SRL Iasi, în aprilie 2022, 
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actualizarea devizului general și evaluarea la nivelul prețurilor existente pe piața națională a valorii 
restului de executat inclusiv pentru lucrările de remediere a lucrărilor deja realizate. 

Având în vedere faptul ca proiectul inițial a fost elaborat în anul 2017, valorile estimate la momentul 
evaluării și aprobării proiectului, erau în acord cu realitatea economică, dar luând în considerare efectele 
situației generate de creșterea progresivă prețurilor în domeniul construcțiilor, acestea au devenit, în 
aceste condiții, subevaluate. Efectele situației generate de creșterile neprevizionate ale prețurilor la 
materiale de construcții, utilaje, dotări, energie și carburant și cele generate de războiul din Ucraina 
asupra aprovizionării cu materii prime/materiale de construcții esențiale, pun în pericol finalizarea 
execuției lucrărilor. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907/2016 (*actualizată*), secţiunea a 5-a, art.10 
alin.(4); având în vedere că pe piață au intervenit creșteri substanțiale înregistrate la materialele de 
construcții în anul 2021 și inceputul anului 2022; luând în calcul și indicii de cost în construcții înregistrați 
la data aprobării ultimilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, se impune actualizarea indicatorilor 
tehnico- economici și a DEVIZULUI GENERAL   

Finalizarea lucrărilor de modernizare a străzii Corbului va elimina disconfortul creat locuitorilor de 
pe această stradă în urma abandonării execuției lucrărilor de către constructorul inițial, va elimina starea 
de tensiune creată în rândurile acestora timp de peste doi ani și va crea condițiile unui trai civilizat, la 
standardele de viață actuale. 

 
Conform noului Deviz General, întocmit de S.C. ADRAL PROIECT SRL Iași, pentru obiectivul de 

investiții „Construire strada Corbului și LTE – alimentare cu apă și canalizare”,  indicatorii tehnico-
economici actualizați ai obiectivului sunt:  

• Valoare totală : 2.303.052,00 lei cu TVA 
• C+M: 1.931.000,00  lei cu TVA. 
 

Atașăm la prezentul referat, nota justificativă elaborată de S.C. ADRAL PROIECT SRL Iași și devizul 
general actualizat (Anexa nr. 1). 

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006, referitor la finanțele publice locale, propunem 
promovarea proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului 
General pentru obiectivul de investiții „Construire strada Corbului și LTE – alimentare cu apă și 
canalizare”   

Finanțarea obiectivului mai sus mentionat este asigurată din bugetul local conform Programului de 
investiții aprobat pe anul 2022, cap.84. 

 
 
 

           DIRECTOR EXECUTIV ADJ.                      ÎNTOCMIT, 
   Ing. Ionel FEDIUC                         Ing Lucreția GRĂDINARU 
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ROMÂNIA                                                                 ANEXA NR. 1 LA HCL NR.____/_______2022                                                                             
JUDEŢUL BACĂU                                                                                                            
 MUNICIPIULUI BACĂU               
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT  
 pentru obiectivul de investiții   

                    „Construire strada Corbului și LTE – alimentare cu apă și canalizare”   
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Lucian Daniel STANCIU VIZITEU 

 
 
 
 

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV ADJ. 

Ionel FEDIUC 
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ROMÂNIA                                       ANEXA NR. 2 LA HCL NR. ____/________                                                                             
JUDEŢUL BACĂU     
 MUNICIPIUL BACĂU               
 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PREVĂZUȚI 
ÎN DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT 

        ai obiectivului de investiții  : 
                         „Construire strada Corbului și LTE – alimentare cu apă și canalizare”   

 
 

 

BENEFICIAR:  Municipiul BACᾸU  

AMPLASAMENT: Municipiul BACᾸU  

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 

• Valoare totală : 2.303.052,00 lei cu TVA 
Din care :  C+M: 1.931.000,00  lei cu TVA, 
 

conform Devizului General actualizat 2022, întocmit de S.C. ADRAL PROIECT SRL Iași pentru obiectivul 
de investiții „Construire strada Corbului și LTE – alimentare cu apă și canalizare”   
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Lucian Daniel STANCIU VIZITEU 

 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. 
         Ionel FEDIUC 
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ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
ÎNTREȚINERE PATRIMONIU 
Nr   150770/2 din 09.06.2022 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 
hotărâre privind inițierea proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici și a DEVIZULUI GENERAL   
pentru obiectivul de investiții   

                    „Construire strada Corbului și LTE – alimentare cu apă și canalizare”   
 

 
   Prin proiectul de hotarâre se propune aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de 

investiții „Construire strada Corbului și LTE – alimentare cu apă și canalizare”  și a  principalilor 
indicatori tehnico-economici ai obiectivului, conform Devizului General actualizat, întocmit de S.C. ADRAL 
PROIECT SRL Iași. 

   Documentele tehnico-economice Deviz General actualizat supuse aprobării au fost întocmite în 
conformitate cu cerințele tehnice, normativele și legislația în vigoare, iar finanțarea obiectivului va fi 
asigurată conform Programului de investiții aprobat pe anul 2022, după aprobarea indicatorilor tehnico-
economici prin acest proiect de Hotarâre. 

Având în vedere cele menționate, a fost întocmit prezentul Raport, în conformitate cu dispozițiile art. 
136 alin. (3) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.  

  Proiectul poate fi supus dezbaterii. 
 

 
                                                                       
 

                                                        Director Executiv Adj. 
Ionel FEDIUC 

 
 

  
 

Director Economic 
Mariana ZAMFIR 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 150770 din 09.06.2022 

CĂTRE 

DIRECŢIA JURIDICĂ  

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

ÎNTREȚINERE PATRIMONIU 

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

Ordonanța de Urgență 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

și a DEVIZULUI GENERAL  pentru obiectivul de investiții  „Construire 

strada Corbului și LTE – alimentare cu apă și canalizare”  , în vederea 

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

16.06.2022 să le depuneţi în format letric la Secretarul General al Municipiului 

Bacău. 

 

      IMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                        SECRETARUL GENERAL  
     LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU               AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                          NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ   
Nr 150770 din 09.06.2022 
 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a 

DEVIZULUI GENERAL  pentru obiectivul de investiții  „Construire strada Corbului 
și LTE – alimentare cu apă și canalizare”   

  Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
- Prevederilor art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art.44(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.10 alin.(4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completarile ulterioare, 
care precizează : 
Art.10(4)Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul 
obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija 
beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în 
următoarele situaţii: 
a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii; 
b) la data solicitării autorizaţiei de construire; 
c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a 
obiectivului de investiţii; 
d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a 
listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local. 
- Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) 
și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 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 
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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 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
care precizează: 
Art (2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
        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 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 150769 din 09.06.2022 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și 

a DEVIZULUI GENERAL  pentru obiectivul de investiții  „Construire strada 
Corbului și LTE – alimentare cu apă și canalizare”  

 
   Prin prezentul proiect de hotarâre se propune aprobarea Devizului General actualizat 

pentru obiectivul de investiții „Construire strada Corbului și LTE – alimentare cu apă și 
canalizare”  și a  principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, conform 
Devizului General actualizat. 

Acest lucru se impune ca urmare a faptului că, după executarea parțială a lucrărilor 
tehnico-edilitare (execuție conductă rețea alimentare cu apă, execuție cămine apometru, 
execuție cămine vane de pe traseu rețea, montare hidranți, execuție guri de scurgere și 
branșare guri de scurgere la rețea canalizare existentă) și după executarea parțială a 
lucrărilor de drumuri proiectate executantul a solicitat rezilierea contractului. 

Având în vedere faptul ca proiectul inițial a fost elaborat în anul 2017 precum și 
modificările survenite asupra costurilor lucrărilor de construcții până în prezent, s-a impus 
reactualizarea prețurilor pentru lucrările rămase de executat dupa rezilierea contractului cu 
constructorul inițial, astfel încât aceste prețuri să reflecte situația reala și să permită 
realizarea unor lucrări de calitate de către câștigatorul licitației pentru lucrările rest de 
executat.  

Documentele tehnico-economice Deviz General actualizat supuse aprobării au fost 
întocmite în conformitate cu cerințele tehnice, normativele și legislația în vigoare, iar 
finantarea obiectivului va fi asigurata conform Programului de investitii aprobat pe anul 
2022, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin acest proiect de Hotarâre. 

Față de cele prezentate, vă rog, domnilor consilieri, să hotărâți. 

Primarul Municipiului Bacău, 
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 
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N.O.P, C.S/ds.I.A.1/ex.1 
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