
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 151775 din 14.06.2022 

                                                                                           PROIECT AVIZAT 
   SECRETARUL GENERAL AL  
        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE- OVIDIU POPOVICI 
       
          PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru 
obiectivul de investiții “Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, municipiul Bacău “  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU            
 

 Având în vedere: 
- Referatul nr.151747/14.06.2022 înaintat de către structura Intreținere 
Patrimoniu  prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind 
aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, la obiectivul de 
investiții “Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, municipiul Bacău “; 
-Prevederile art. 562 alin. (3) din Legea nr.287/ 2009 privind Codul Civil , 
cu modificările și completările ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completările ulterioare; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 151776 din 
14.06.2022 
-Raportul Direcției  Juridice înregistrat cu nr. 151777/1 din 14.06.2022; 
-Raportul comun al Direcției Economice și al structurii Intreținere 
Patrimoniu, înregistrat cu nr. 151777/2 din 14.06.2022 
-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art. 5 (1) lit.b) alin. (ii) și alin.(3), ale art.7 alin.(2)  și ale art.9 
alin.(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) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit.a), ale art. 197 
alin. (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, modificată şi completată; 
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.b)  alin. (4) lit. d) și lit. e) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată şi 
completată: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 



Art. 1. – Se aprobă Documentația tehnico-economică pentru obiectivul de 
investiții - faza DALI “Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, municipiul 
Bacău “, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, faza DALI  la obiectivul 
de investiții “Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, Municipiul Bacău, 
conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
Art.3.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri prin structura Întreținere Patrimoniu. 
  
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, 
structurii Intreținere Patrimoniu. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.S./Ds. I-A-2/ex.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 151776 din 14.06.2022 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza 
DALI, pentru obiectivul de investiții “Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, 
municipiul Bacău “   
 
         Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici , faza D.A.L.I. la obiectivul de investiții  “Supralărgire 
stradă Dr. Victor Babeș, Municipiul Bacău “  cu următoarele valori: 

 
Valoare totală :                      4.461.900,90 lei cu TVA 

   C+M:    2.865.065,08 lei cu TVA, 
conform devizului general, varianta 1, varianta recomandată de proiectant în 
urma analizei multicriteriale, parte integrantă a  documentaţiei  tehnico-
economice faza DALI pentru obiectivul de investitii “Supralărgire stradă Dr. 
Victor Babeș, Municipiul Bacău “ proiect nr. 384/2021 întocmit de SC 
INTERPROIECT SRL Bacău. 
       Supralărgirea străzii dr. Victor Babeș se înscrie în planul de reabilitare și 
modernizare a străzilor din municipiul Bacău. 
      Municipiul Bacău intenționează să reabiliteze strada dr. Victor Babes 
cuprinsă între  calea ferată industrială și accesul cu sens unic spre strada 
Narciselor, cele două accese spre strada Narciselor pe o lungime totala de 
641,40 m. De asemeni, se propune și reabilitarea străzii Neptun pe o lungime 
de 77,50 m. 
        Circulația auto pe străzile studiate se desfășoară în condiții improprii și 
periculoase deoarece pe sectoarele unde se circulă din ambele sensuri 
lățimea părții carosabile este de maxim 4 m, astfel se merge atât pe spațiul 
verde de pe o parte dar și pe trotuarul care este îngust și se află la aceeași 
cotă cu partea carosabilă de pe cealaltă parte. În aceste condiții și circulația 
pietonilor se desfășoară în condiții periculoase. 
       În acest context a fost întocmită documentaţia  tehnico-economică faza 
DALI pentru obiectivul de investiții “Supralărgire stradă Dr. Victor 
Babeș, Municipiul Bacău “ prin care se propune modernizarea părții 
carosabile și sistematizarea zonei. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea situației actuale a 
infrastructurii străzii dr. Victor Babeș, îmbunătățirea condițiilor de viață și a 



standardelor de muncă, asigurarea siguranței și fluenței traficului existent și 
prognozat, precum și protejarea traficului pietonal. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
-  creșterea gradului de siguranță a traficului 
-  diminuarea gradului de poluare 
-  asigurarea captării și evacuării apelor pluviale 
-  asigurarea condițiilor pentru traficul pietonal. 
 

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

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.O.P,C.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 151777/1 din 14.06.2022 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de 
investiții “Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, municipiul 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. 
-- Prevederilor art. 5 (1) lit. ”b” alin. (i) și alin.(3) , ale  art.7 (2) și ale art.9 (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 (2) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) potrivit alin. 
(1), cuprinde: 
a) soluţia tehnică; 
b) principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii; 
c) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităţilor, precum şi 
avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 
investiţii; 
d) strategia de implementare, exploatare/operare şi de întreţinere a investiţiei. 
Art.9 (1) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-
economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a 
construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de 
specialitate în raport cu specificul investiţiei.  
- 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 

 
 
 

 
Red. C.S./Ds. I-A-2/ex.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 
INTREȚINERE PATRIMONIU 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 151777/2 din 14.06.2022 
 
 

RAPORT 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza 
DALI, pentru obiectivul de investiții “Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, 
municipiul Bacău “   
 

Prin proiectul de hotarâre se propune aprobarea documentaţiei  

tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul  de investiții “Supralărgire 

stradă Dr. Victor Babeș, Municipiul Bacău “ și a  principalilor indicatori 

tehnico-economici ai obiectivului, conform devizului general, varianta 1,  

parte integrantă a documentației  proiect nr. 384/2021 întocmit de SC 

INTERPROIECT SRL Bacău. 

Documentele tehnico-economice 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 Economic                                        Director Executiv Adj. 
    Mariana ZAMFIR                                                Ionel FEDIUC 
 

 
 



  
 
        
 

 
 
          

 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 151777 din 14.06.2022 
 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

ÎNTREȚINERE PATRIMONIU 

 

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

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată, vă 

informăm că v-a fost transmis pe e-mail la proiectul de hotărâre  privind 

privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru 

obiectivul de investiții “Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, municipiul 

Bacău “  , în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă 

rugăm ca până la data de  17.06.2022 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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROMANIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU  
ÎNTREȚINERE PATRIMONIU 
Nr.  151747 / 14.06.2022 

 
                                                                                                                      APROBAT, 

               PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
                                                                                                   Lucian – Daniel STANCIU-VIZITEU 
 

REFERAT 
privind inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea  

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE la faza DALI  
pentru obiectivul de investiții   

“Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, Municipiul Bacău “ 
 

Supralărgirea străzii dr. Victor Babeș se înscrie în planul de reabilitare și modernizare a străzilor din 
municipiul Bacău. Municipiul Bacău intenționează să reabiliteze strada dr. Victor Babes cuprinsă între  
calea ferată industrială și accesul cu sens unic spre strada Narciselor, cele două accese spre strada 
Narciselor pe o lungime totala de 641,40 m.  

Deasemeni se propune și reabilitarea străzii Neptun pe o lungime de 77,50 m. 
În prezent arterele propuse pentru modernizare au în cea mai mare parte lățimea de 3,50 m – 4,00 m 

cu o îmbrăcăminte veche și degradată, afectată de lucrările de intervenție la rețelele subterane.  
Bordurile, acolo unde mai sunt, se afla la o cotă necorespunzătoare fiind îngropate și degradate. 
Trotuarele sunt înguste și degradate.  
Circulația auto pe străzile studiate se desfășoară în condiții improprii și periculoase deoarece pe 

sectoarele unde se circulă din ambele sensuri lățimea părții carosabile este de maxim 4 m, astfel se merge 
atât pe spațiul verde de pe o parte dar și pe trotuarul care este îngust și se află la aceeași cotă cu partea 
carosabilă de pe cealaltă parte. În aceste condiții și circulația pietonilor se desfășoară în condiții 
periculoase. 

În acest context a fost întocmită documentaţia  tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de 
investiții “Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, Municipiul Bacău “ prin care se propune modernizarea 
părții carosabile și sistematizarea zonei. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii străzii dr. Victor 
Babeș, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă, asigurarea siguranței și fluenței 
traficului existent și prognozat, precum și protejarea traficului pietonal. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
-  creșterea gradului de siguranță a traficului 
-  diminuarea gradului de poluare 



 
 
-  asigurarea captării și evacuării apelor pluviale 
-  asigurarea condițiilor pentru traficul pietonal 

Conform devizului general, varianta 1, varianta recomandată de proiectant în urma analizei multicriteriale, 
parte integrantă a  documentaţiei  tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții “Supralărgire 
stradă Dr. Victor Babeș, Municipiul Bacău “ proiect nr. 384/2021 întocmit de SC INTERPROIECT SRL 
Bacău,  indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului sunt:  

 
Valoare totală :   4.461.900,90 lei cu TVA 
C+M:    2.865.065,08 lei cu TVA, 

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

proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții “Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, Municipiul Bacău “ 

 
Finanțarea obiectivului mai sus menționat va fi asigurată din bugetul local conform Programului de investiții 

aprobat pe anul 2022, cap.84. 
Față de cele prezentate, vă rog să aprobați prezentul referat și să inițiati un proiect de hotărâre în 
C.L.Bacău. 

 
 
        DIRECTOR EXECUTIV ADJ.               INTOCMIT, 

   Ing. Ionel FEDIUC       Ing Lucreția GRĂDINARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA                                                                                                                       ANEXA NR. 1  
JUDEŢUL BACĂU                                                                
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU               
 
 
 
 
 
 
 
 

    Documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții - faza DALI 
“Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, Municipiul Bacău “ 

 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

  
 
 

 
ÎNTREȚINERE PATRIMONIU                                          

Director Executiv Adj 
Ionel FEDIUC 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
ROMÂNIA                                                                                                                           ANEXA NR. 2  
JUDEŢUL BACĂU                                                                              
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU               
 

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în documentația tehnico-economică a 
obiectivului de investiții 

“Supralărgire stradă Dr. Victor Babeș, Municipiul Bacău “ 
 
 
BENEFICIAR:  Municipiul Bacău 
 
AMPLASAMENT: Județul Bacău 
 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 
Valoarea totală a investiției:  4.461.900,90 lei cu TVA 
Din care: C+M:   2.865.065,08 lei cu TVA 
 

a) Durata de realizare a investiției: 20 Luni 
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă 

- elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii  
 

Nr. crt. Denumire Cantitate 

1 Lungimea traseului 718,90 ML 

2 

Sistemul rutier 
- 4 cm strat de uzura din BA16 
- 6 cm strat de legatura din BADPC 22,4 
- 8 cm strat de baza din ABPC 31,5 
- 30 cm balast 
- Pamantul din patul drumului va fi imbunatatit prin tratarea 
cu lianti hidraulici pentru drumuri pe o grosime de 30 cm 

3545 MP 

3 Covor asfaltic 980 MP 
4 Trotuare 1080 MP 
5 Borduri 20x25 cm 1150 ML 

6 Borduri 10x15 cm 1495 ML 

7 Retea de canalizare din P.V.C.-KG Ф 315 mm 694 ML 
8 Camine de vizitare 22 BUC 
9 Guri de scurgere cu sifon 20 BUC 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

   
 

ÎNTREȚINERE PATRIMONIU                                    



Director executiv adj 
Ionel FEDIUC 
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