
 
ROMÂNIA                    AVIZAT, 
JUDEŢUL BACĂU                           Secretarul General al   
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU        Municipiului Bacau 
Nr. 154738 din 23.06.2022                              Nicolae Ovidiu Popovici 
 

 
 

PROIECT  DE  HOTARARE 
 
privind aprobarea bugetului proiectului, conform Devizului General întocmit 
la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul 
Bacău pentru obiectivul de investiții  „Traseu pentru biciclete-semicircular-
Mioritei”, Cod SMIS 128422 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
Avand in vedere : 

• Referatul nr.154557/23.06.2022 al Unității de Implementare a Proiectului, prin 
care se propune aprobarea bugetului proiectului, conform Devizului General 
întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii a UAT Municipiul Bacău 
pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru biciclete-semicircular-Mioritei”, 
Cod SMIS 128422, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 
4.e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 
toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în 
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă; 

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 154740 din 
23.06.2022;   

• Raportul Direcției Juridice, nr. 154741/1 din 23.06.2022; 
• Raportul comun al structurii Dezvoltare Strategică și Programe și al Direcției 

Economice, nr. 154741/2 din 23.06.2022 
• Prevederile Ghidului solicitantului Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.e - Promovarea unor strategii cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special 
pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul 
specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ 
prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Programul 
Operaţional Regional 2014-2020;   

• Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

• Prevederile Legii nr. 317/ 2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, cu 
modificările și completările ulterioare; 



 
 
 

• Prevederile art.140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit.a), ale art.197 (1) si ale 
art.243 (1) lit.a) si b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, modificată și completată;  

În temeiul  dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.b)  si alin  (4) lit.d) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificată și 
completată; 
 

H O T A R A Ş T E 
 
ART 1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Traseu pentru biciclete-semicircular-
Mioritei”, Cod SMIS 128422, conform Devizului General întocmit de S.C. 
NOVENSA S.R.L. la faza Proiect Tehnic, în cuantum de 8.492.494,32 lei lei (inclusiv 
TVA), din care: valoare totală eligibilă 4.925.374,47 lei lei, conform prevederilor 
Contractului de finanțare nr. 6271 din 07.12.2020, valoarea totală neeligibilă în 
cuantum de 1.899.614,91 lei lei (reprezentând creșterea estimării cheltuielilor necesare 
realizării obiectivului la faza Proiect Tehnic față de Studiu de Fezabilitate), 
suplimentarea valorii cheltuielilor eligibile cf. OUG 64/2022 în cuantum de 
1.667.504,94 lei (care poate fi asigurată de la bugetul de stat) și  constituirea rezervei 
de ajustare cf. OUG 64/2022 în cuantum de 765.006,70 lei. 
 
ART 2. Se aprobă contribuția proprie, în cadrul proiectului „Traseu pentru biciclete-
semicircular-Mioritei”, Cod SMIS 128422,  a UAT Municipiul Bacău, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de  1.899.614,91 
lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
98.507,49 lei conform prevederilor Contractului de finanțare nr. nr. 6271 din 
07.12.2020.  
 
ART 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Traseu pentru biciclete-semicircular-Mioritei”, Cod SMIS 128422, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 
 
ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
ART.5 – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Direcția Economică și Unitatea de Implementare a Proiectului „Traseu 
pentru biciclete-semicircular-Mioritei”, Cod SMIS 128422 . 
 
ART.6 – Hotărârea va fi comunicată către Primarul Municipiului Bacău, Direcției 
Economice și Unității de Implementare a Proiectului „Traseu pentru biciclete-
semicircular-Mioritei”, Cod SMIS 128422 din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.
                    
 
 



ART 7. – 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 154740 din 23.06.2022 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului, conform 
Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în 
proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții  „Traseu 
pentru biciclete-semicircular-Mioritei”, Cod SMIS 128422 

 
Obiectivul de investiții „Traseu pentru biciclete-semicircular-Mioritei” este 

finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.e - Promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor 
de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor 
de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă conform Contractului de finanțare nr. 6271 din 
07.12.2020.  

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră (CO2) provenite din transporturi, prin descurajarea utilizării 
autoturismelor personale și încurajarea utilizării sistemului de transport public sau a 
sistemelor de transport alternativ și/sau nemotorizat.  

Proiectul propune  realizarea infrastructurii pentru deplasari nemotorizate 
velo de-a lungul axei est-vest a municipiului, desevind cartierul Miorița.  

În cadrul etapei de  elaborare a documentației tehnice – faza Proiect Tehnic 
au fost propuse o serie de modificări ce au vizat două aspecte esențiale, creșterea 
siguranței participanților la trafic precum și asigurarea funcționalității proiectului în 
conformitate cu cerințele Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii.  

Estimarea valorică a investiției în faza de Proiect Tehnic este mai mare față 
de estimarea de la  faza SF, având în vedere ca acesta a fost întocmit în anul 2019, în 
această perioadă înregistrându-se creștere semnificativă a prețurilor materialelor de 
construcții. Totodată, modificările efectuate conform solicitărilor Poliției 
Rutiere(amenajarea unui sens giratoriu Str. Gării-str. Mioriței, suplimentarea 
instalațiilor de semaforizare) precum și lărgirea pistelor în vederea creșterii 
siguranței rutiere au avut un impact financiar asupra proiectului. 
 

Având în vedere cele de mai sus, pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Traseu pentru biciclete-semicircular-Mioritei”, cod SMIS 128422, în 
conformitate cu prevederile Ghidului specific Axa prioritară 4 - Sprijinirea 



dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.e - Promovarea unor strategii 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special 
pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile 
și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă și Contractului de finantare nr. 6271 din 
07.12.2020, propunem promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea: 

- valorii totale a proiectului, conform Devizului General întocmit de S.C. 

Novensa SRL, la faza Proiect Tehnic , în cuantum de 8.492.494,32  lei 

(inclusiv TVA);  

- valorii totale eligibile 4.925.374,47 lei , conform prevederilor Contractului 

de finanțare nr. 6271/07.12.2020  şi valorii totale neeligibile în cuantum de  

1.899.614,91 lei (reprezentând creșterea estimării cheltuielilor necesare 

realizării obiectivului la faza Proiect Tehnic față de D.A.L.I.); 

- suplimentării valorii cheltuielilor eligibile cf OUG 64/2022 în cuantum de 

1.667.504,94 lei care poate fi asigurată de la bugetul de stat; 

- constituirii rezervei de ajustare cf OUG 64/2022  în cuantum de 
765.006,70 lei  

- contribuției proprie în proiect a UAT Municipiul Bacău, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de  

1.899.614,91 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de   98.507,49  lei 

Finanțarea obiectivului mai sus mentionat va fi asigurată din bugetul local și 
fonduri externe nerambursabile, conform Programului de investiții aprobat pe anul 
2022, cap.84. 

Față de cele prezentate, va rog să deliberați. 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

          LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BACĂU 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Dezvoltare Strategică și Programe 
Serviciul Implementare Proiecte cu finanțări locale/ externe- Manager proiect 
„Traseu pentru biciclete-semicircular- Mioritei”, cod SMIS 128422 
Nr. 154741/2 din 23.06.2022 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului proiectului, conform Devizului General 
întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău 
pentru obiectivul de investiții  „Traseu pentru biciclete-semicircular-Mioritei”, Cod SMIS 
128422 
 

Prin proiectul de hotarâre se propune aprobarea : 

- valorii totale a proiectului, conform Devizului General întocmit de S.C. 
Novensa SRL, la faza Proiect Tehnic , în cuantum de 8.492.494,32  lei 
(inclusiv TVA);  

- valorii totale eligibile 4.925.374,47 lei , conform prevederilor Contractului 
de finanțare nr. 6271/07.12.2020  şi valorii totale neeligibile în cuantum de  
1.899.614,91 lei (reprezentând creșterea estimării cheltuielilor necesare 
realizării obiectivului la faza Proiect Tehnic față de D.A.L.I.); 

- suplimentării valorii cheltuielilor eligibile cf OUG 64/2022 în cuantum de 
1.667.504,94 lei care poate fi asigurată de la bugetul de stat; 

- constituirii rezervei de ajustare cf OUG 64/2022  în cuantum de 765.006,70 
lei  

- contribuției proprie în proiect a UAT Municipiul Bacău, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de  
1.899.614,91 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de   98.507,49  lei             

        Documentația tehnico-economică supusă aprobării a fost întocmită în conformitate 
cu cerinţele tehnice, normativele şi legislaţia în vigoare, iar finanţarea obiectivului va fi 
asigurată conform programului de investitii, motiv pentru care avizăm favorabil proiectul 
de hotărâre în forma propusă.     
    Beneficiar : Municipiul Bacău  
    Director          Director Executiv Adj. 
Mariana Zamfir       Camelia Rotaru Colombo 
    Manager proiect 
   Gheorghiță Costel Vătămănescu 
      

   
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr . 154741 din 23.06.2022 

 
 

 
 
 CĂTRE, 
 
 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Dezvoltare Strategică și Programe-Serviciul Implementare Proiecte cu 

finanțări locale/ externe 
  Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată, vă informăm că 

v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului 

proiectului, conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției 

proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții  „Traseu 

pentru biciclete-semicircular-Mioritei”, Cod SMIS 128422 , în vederea analizării şi 

întocmirii rapoartelor de specialitate. 

 Vă rugăm ca până la data de 22.06.2022 să le depuneți în format letric la 

Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
   Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

        SECRETARUL GENERAL 
      AL MUNICIPIULUI BACĂU 

          Nicolae-Ovidiu POPOVICI 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ   
Nr. 154741/1 din 23.06.2022 
 
 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului, 

conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției 
proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții  

„Traseu pentru biciclete-semicircular-Mioritei”, Cod SMIS 128422 
 

   
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. 5 (1) lit. b) alin (iii) 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.5(1) Documentatiile tehnico-economice se elaboreaza pe faze de proiectare, astfel 
(b) in cazul interventiilor la constructii existente: 
(iii)  proiect tehnic de executie; 
- 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 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  BACĂU                                                                
U.I.P. „Traseu pentru biciclete-semicircular-                                  APROBAT 
Mioritei”,    cod SMIS 128422                                                                      PRIMAR 

Lucian Daniel Stanciu Viziteu 
Nr.  
 
 

 
REFERAT  

 privind inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea  
bugetului proiectului, conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic  

și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău  
pentru obiectivul de investiții   

„Traseu pentru biciclete-semicircular- Mioritei”, cod SMIS 128422 
 

UAT Municipiul Bacău implementează proiectul “Traseu pentru biciclete-semicircular- 
Mioritei”, cod SMIS 128422,  finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 4 –Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea 
unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special 
pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a 
masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de 
carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă. Contractul de finanţare nr. 6271 a fost semnat  în data de 07.12.2020.  

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră (CO2) provenite din transporturi, prin descurajarea utilizării autoturismelor 
personale și încurajarea utilizării sistemului de transport public sau a sistemelor de transport 
alternativ și/sau nemotorizat.  

Proiectul propune  realizarea infrastructurii pentru deplasari nemotorizate velo de-a 
lungul axei est-vest a municipiului, desevind cartierul Miorița. 

În cadrul etapei de  elaborare a documentației tehnice – faza Proiect Tehnic au fost 
propuse o serie de modificări ce au vizat două aspecte esențiale, creșterea siguranței 
participanților la trafic precum și asigurarea funcționalității proiectului în conformitate cu 
cerințele Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii. 

Estimarea valorică a investiției în faza de Proiect Tehnic este mai mare față de 
estimarea de la  faza SF, având în vedere ca acesta a fost întocmit în anul 2019, în această 
perioadă înregistrându-se o creștere semnificativă a prețurilor materialelor de construcții. 
Totodată, modificările efectuate conform solicitărilor Poliției Rutiere(amenajarea unui sens 
giratoriu Str. Gării-str. Mioriței, suplimentarea instalațiilor de semaforizare) precum și lărgirea 
pistelor de biciclete au contribuit la  creșterea valorii proiectului. 

Conform Devizului General, parte integrantă a documentaţiei tehnico-economice faza 
Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru biciclete-semicircular- 



Mioritei”, proiect nr. 03/2021, întocmit de S.C. Novensa S.R.L. , indicatorii tehnico-economici 
ai obiectivului sunt:  

• Valoare totală : 8.492.494,32 lei cu TVA 

• C+M: 3.331.642,79 lei cu TVA. 

Atașăm memoriul justificativ privind estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului, 
întocmit de S.C. S.C. Novensa SRL, la faza Proiect Tehnic. 
 
 
 

SITUAȚIA COMPARATIVĂ A VALORILOR 
între faza DOCUMENTAȚIE de AVIZARE a LUCRĂRILOR de INTERVENȚIE 

și faza PROIECT TEHNIC 
 

Nr. 
crt ÎNCADRARE ÎN DEVIZUL GENERAL 

Valoare conform 
Deviz General 

SF 

Valoare conform 
Deviz General  

Proiect Tehnic 

1 Cap. 1 – Cheltuieli pentru obținerea și 
amenajarea terenului 0,00 0,00 

2 Cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 
necesare obiectivului 35.700,00 35.274,11 

3 Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență 
tehnică 252.716,24 222.892,05 

4 Cap. 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază 3.630.366,33 5.313.511,64 

5 Cap.5 – Alte cheltuieli 222.470,80 804.782,47 

6 Cap. 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice și 
teste 0,00 0,00 

7 Rezerva de ajustare cf. OUG 64 0 765.006,70 

 TOTAL fără TVA 4.141.253,37 7.141.466,97 

 TVA 19% 784.121,10 1.351.027,35 

 TOTAL cu TVA 4.925.374,47 8.492.494,32 

                                                           Din care C+M                 

 TOTAL fără TVA 1.317.417,74 2.799.699,82 

 TVA 19% 250.309,36 531.942,97 

 TOTAL cu TVA 1.567.727,10 3.331.642,79 



 
 

 
Având în vedere cele de mai sus, pentru realizarea obiectivului de investiții „Traseu pentru 
biciclete-semicircular- Mioritei”, cod SMIS 128422, propunem promovarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea: 
 

- valorii totale a proiectului, conform Devizului General întocmit de S.C. 
Novensa SRL, la faza Proiect Tehnic , în cuantum de 8.492.494,32  lei (inclusiv 
TVA),  

- valorii totale eligibile 4.925.374,47 lei , conform prevederilor Contractului de 
finanțare nr. 6271/07.12.2020  şi valorii totale neeligibile în cuantum de  
1.899.614,91 lei (reprezentând creșterea estimării cheltuielilor necesare 
realizării obiectivului la faza Proiect Tehnic față de D.A.L.I.); 

- suplimentării valorii cheltuielilor eligibile cf OUG 64/2022 în cuantum de 
1.667.504,94 lei care poate fi asigurată de la bugetul de stat; 

- constituirii rezervei de ajustare cf OUG 64/2022  în cuantum de 765.006,70 
lei 

- contribuției proprie în proiect a UAT Municipiul Bacău, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de  1.899.614,91 lei, 
cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de   
98.507,49  lei  
 

Finanțarea obiectivului mai sus mentionat va fi asigurată din bugetul local și fonduri 
externe nerambursabile, conform Programului de investiții aprobat pe anul 2022, cap.84   . 
 

 
                            Manager Proiect                                                
                      Gheorghiță Vătămănescu                                           
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