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  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
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                  PROIECT AVIZAT  
                   SECRETARUL GENERAL AL  
                   MUNICIPIULUI    BACAU 
               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
 
 

 
PROIECT  DE  HOTARARE 

privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic și a 
indicatorilor tehnico-economici 

 pentru obiectivul de investiții  
,,Traseu pentru biciclete-semicircular-Mioritei” 

Cod SMIS 128422 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 

Avand in vedere : 
• Referatul nr. 154559/23.06.2022 din partea Unității de Implementare a 

Proiectului, prin care se propune aprobarea devizului general faza PROIECT 
TEHNIC  și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii ,,Traseu pentru biciclete-semicircular-Mioritei” , Cod SMIS 128422 

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 154713 din 
23.06.2022; 

• Raportul Direcției Juridice, nr. 154714/1 din 23.06.2022; 
• Raportul comun al structurii Dezvoltare Strategică și Programe și al Direcției 

Economice, nr. 154714/2 din 23.06.2022; 
• Prevederile art.44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile art.5(1) lit.”b” alin.(i) si art.9 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 Legii nr. 317/ 2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art. 140 alin. (1) şi alin. (3),  ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 
alin. (1) şi ale art. 243 alin. (1) lit. a) şi lit. 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) și  ale alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. a) 
din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare: 
 

H O T A R A Ş T E 
 
• ART. 1  – Se aprobă DEVIZUL GENERAL actualizat la faza PROIECT 
TEHNIC pentru obiectivul de investitii ,,Traseu pentru biciclete-semicircular-
Mioritei”, cod SMIS 128422, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
• ART. 2  – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, conform Devizului 
General, parte integrantă a documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic 
întocmit de SC NOVENSA SRL, pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru 
biciclete-semicircular-Mioritei”, cod SMIS 128422, conform Anexei nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
• ART.3 – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri prin Unitatea de Implementare a Proiectului,,Traseu pentru 
biciclete-semicircular-Mioritei”, cod SMIS 128422 și Direcția Economică 

 

• ART.4 – Hotărârea va fi comunicată către Primarul Municipiului Bacău,  
Unității de Implementare a Proiectului ,,Traseu pentru biciclete-semicircular-
Mioritei”, cod SMIS 128422 și Direcției Economice, din cadrul Primăriei 
Municipiului Bacău . 

 
• 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 

 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 154713 din 23.06.2022 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect Tehnic         

 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: 

1. Având în vedere că în urma procesului de actualizare al Planului de 
mobilitate urbană a fost avansată ca și idee de proiect realizarea unui pasaj subteran 
care să asigure legătura între străzile Vadul Bistriței și Ion Luca Caragiale(proiect ce 
presupune reconfigurarea intersecției) proiectantul a identificat o alternativă la 
ultimul tronson al traseului reprezentat de strada Vadul Bistriței prin introducerea 
străzii Nicu Enea. Din punct de vedere al regimului juridic, strada  Nicu Enea  se 
regăsește în inventarul domeniului public al Municipiului Bacău însușit prin HCL 
22/2018(poziția 387) precum și în HG nr. 1.347 din 27 decembrie 2001 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Bacău. Demersurile privind  intabularea dreptului de 
proprietate precum și obținerea extrasului de carte funciară au fost finalizate.( 
Incheiere OCPI Nr. 89816/26.11.2021, Extras CF nr. 85132). 

2. Ca urmare a solicitărilor reprezentanților Poliției Rutiere, în zona girației 
Str. Mioriței, Str. Energiei și Calea Moinești au fost restructurate spațiile carosabile 



aferente circulației auto și a parcărilor în scopul asigurării continuității traseului 
nemotorizat. Totodată s-a avut în vedere și  identificarea unei soluții privind 
amplasarea elementelor de mobilier urban(parcarea de biciclete). În acest sens a fost 
necesară extinderea amplasamentului proiectului prin introducereea a două suprafețe 
de teren suplimentare, aflate în domeniul public al Municipiului Bacău(Extras CF 
65977 și 68197).  

Modificările propuse prezintă o serie de avantaje în ceea ce privește 
implementarea proiectului  luând în calcul următoarele aspecte: 

- creșterea siguranţei participanților la trafic, în condiţiile lărgirii benzii 
dedicate pentru deplasări velo şi integrarea unui spaţiu de siguranţă faţă de circulaţia 
auto; creşterea siguranţei bicicliştilor va fi asigurată şi prin evitarea traficului greu 
care se desfaşoara pe str. Vadul Bistriţei şi care nu  poate  fi rerutat;  

- corelarea proiectului cu celelalte proiecte complementare, asigurarea 
continuităţii traseului de piste de biciclete şi o mai bună integrare a acestora la 
nivelul rețelei urbane rutiere; 

- corelarea soluției cu proiectul de implementare a Sistemului de Management 
Trafic, avizat de Poliția Rutieră Bacău. 

- asigurarea funcționalității proiectului(amplasare mobilier urban, restructurare 
spațiu carosabil și parcări). 

Este preconizată o creştere a numărului de utilizatori ai infrastructurii velo 
proiectată datorită elementelor suplimentare de siguranţă care vor aduce  o 
atractivitate sporită pentru deplasările cu bicicleta pe aceasta arteră. 

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.  

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 
SRL, propunem aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, 
după cum urmează :  

• Valoare totală : 8.492.494,32 lei cu TVA 
• C+M: 3.331.642,79 lei cu TVA. 
• Rezervă ajustare: 910.357,98 cu TVA 
În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006, referitor la finanțele publice 

locale, propunem promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului 
General actualizat la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Traseu 
pentru biciclete-semicircular- Mioritei”. 



Finanțarea obiectivului mai sus mentionat va fi asigurată din bugetul local și 
fonduri externe nerambursabile, conform Programului de investiții aprobat pe anul 
2020, cap.84. 
  
          Faţă de cele prezentate, vă rog, domnilor consilieri , să hotărâți. 
 
 

 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
       LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  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. 154714/2 din 23.06.2022 
 
 

RAPORT 



al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la faza PROIECT 
TEHNIC pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru biciclete-semicircular- Mioritei”, 
cod SMIS 128422 

Prin proiectul de hotarâre se propune aprobarea Devizului General actualizat 

la faza PROIECT TEHNIC pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru biciclete-

semicircular- Mioritei”, cod SMIS 128422 și a  principalilor indicatori tehnico-

economici ai obiectivului, conform Devizului General, parte integrantă a 

documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, proiect nr. 03/2021, întocmit 

de S.C. NOVENSA SRL. 

   Creșterea estimării cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții 

la faza Proiect Tehnic se datorează în principal modificărilor aparute pe piața 

construcțiilor pe componenta majorării prețurilor de consum și creșterea cheltuielilor 

de personal. 

   Devizul general supus aprobării a fost întocmit în conformitate cu cerinţele 

tehnice, normativele şi legislaţia în vigoare, iar finanţarea obiectivului mai sus 

mentionat va fi asigurată din bugetul local și fonduri externe nerambursabile, motiv 

pentru care prezentul proiect poate fi supus spre dezbatere.   

    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 . 154714 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 Devizului General actualizat la 

faza PROIECT TEHNIC 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. 154714/1 din 23.06.2022  
 
 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la faza 

PROIECT TEHNIC 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 Legii nr. 317/ 2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- 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) și art.9 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; 
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 
.(2) Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă) cuprinde datele şi 
informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2). 
(3) În cazul obiectivelor a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, componenta 
tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile 
pentru realizarea investiţiei, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuţie, în condiţiile art. 12 
alin. (1). 
(4) Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii se aprobă potrivit competenţelor stabilite 
prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(5) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este prevăzut în anexa 
nr. 5. 
- 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 
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REFERAT 
privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT și a indicatorilor tehnico-economici  la 

faza Proiect Tehnic  
 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: 

1. Având în vedere că în urma procesului de actualizare al Planului de mobilitate urbană a fost 
avansată ca și idee de proiect realizarea unui pasaj subteran care să asigure legătura între străzile 
Vadul Bistriței și Ion Luca Caragiale(proiect ce presupune reconfigurarea intersecției) proiectantul a 
identificat o alternativă la ultimul tronson al traseului reprezentat de strada Vadul Bistriței prin 
introducerea străzii Nicu Enea. Din punct de vedere al regimului juridic, strada  Nicu Enea  se 
regăsește în inventarul domeniului public al Municipiului Bacău însușit prin HCL 22/2018(poziția 387) 
precum și în HG nr. 1.347 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău. Demersurile privind  



intabularea dreptului de proprietate precum și obținerea extrasului de carte funciară au fost finalizate.( 
Incheiere OCPI Nr. 89816/26.11.2021, Extras CF nr. 85132). 

2. Ca urmare a solicitărilor reprezentanților Poliției Rutiere, în zona girației Str. Mioriței, Str. 
Energiei și Calea Moinești au fost restructurate spațiile carosabile aferente circulației auto și a 
parcărilor în scopul asigurării continuității traseului nemotorizat. Au fost introduse sisteme de 
semaforizare la trecerile de pietoni(urmând ca traversarea bicicliştilor să se realizeze pe timpul de 
verde alocat pietonilor, fără a se modifica ciclurile de semaforizare existente). Totodată s-a avut în 
vedere și  identificarea unei soluții privind amplasarea elementelor de mobilier urban(parcarea de 
biciclete). În acest sens a fost necesară extinderea amplasamentului proiectului prin introducereea a 
două suprafețe de teren suplimentare, aflate în domeniul public al Municipiului Bacău(Extras CF 
65977 și 68197).  

Modificările propuse prezintă o serie de avantaje în ceea ce privește implementarea 
proiectului  luând în calcul următoarele aspecte: 

- creșterea siguranţei participanților la trafic, în condiţiile lărgirii benzii dedicate pentru 
deplasări velo şi integrarea unui spaţiu de siguranţă faţă de circulaţia auto; creşterea siguranţei 
bicicliştilor va fi asigurată şi prin evitarea traficului greu care se desfaşoara pe str. Vadul Bistriţei şi 
care nu  poate  fi rerutat;  

- corelarea proiectului cu celelalte proiecte complementare, asigurarea continuităţii traseului 
de piste de biciclete şi o mai bună integrare a acestora la nivelul rețelei urbane rutiere; 

- corelarea soluției cu proiectul de implementare a Sistemului de Management Trafic, avizat de 
Poliția Rutieră Bacău. 

- asigurarea funcționalității proiectului(amplasare mobilier urban, restructurare spațiu carosabil 
și parcări). 

Este preconizată o creştere a numărului de utilizatori ai infrastructurii velo proiectată datorită 
elementelor suplimentare de siguranţă care vor aduce  o atractivitate sporită pentru deplasările cu 
bicicleta pe aceasta arteră. 

Menționăm faptul că modificările propuse nu afectează obiectivul general stabilit prin cererea 
de finanțare, și nici indicatorii. Lungimea totală a traseului se diminuează nesemnificativ cu 
aproximativ 100 metri. 
Nr. 
crt. 

Denumire indicatori Indicatori Propusi (PT) Indicatori SF 

1.  Lungime totala coridor 
modernizat 

2,816km 2,923km 

2.  Lungime piste de biciclete 
amenajate din care: 

  

3.  Lungime pista in dublu sens 1,325m 762m 

4.  Lungime piste sens unic 3,200m 3633m 

5.  Suprafata piste de biciclete 
amenajate 

5,903(pista)+1,449(ss)=7352mp 
(inclusiv spatiul de siguranta)  

5157mp 

6.  Suprafata trotuare 
modernizate 

420mp 91mp 

7.  Spatiu verde propus 127mp  



8.  Mobilier urban – banci 
individuale, din lemn 
tratat pentru expunere 
exterioara, cu spatar si 
cotiere 

36buc 36buc 

9.  Mobilier urban – rastel 
individual pentru biciclisti 

45buc 45buc 

10.  Mobilier urban – cos de gunoi, 
structura metalica acoperita 
cu lemn tratat pentru 
expunere exterioara 

55buc 55buc 

11.  Mobilier urban – banca tip 
„smart city” cu sezut din lemn 
tratat pentru expunere 
exterioara, sistem iluminat 
LED, sursa de energie 
electrica prin panouri 
fotovoltaice si sistem de 
stocare interna a energiei, 
senzori pentru minim zgomot, 
umiditate, temperatura, CO2 
si presiune atmosferica, prize 
USB pentru incarcare 
dispozitive mobile utilizatori 

3buc 3buc 

12.  Parcare publica pentru 
biciclete, cu sistem identificare 
utilizatori RFID, acoperita, tip 
carusel si capacitate max de 
24 utilizatori 

3buc 3buc 

 
Conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piaţa construcţiilor din întreaga Uniune 

Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor şi producător de oţel şi materie primă 
pentru piaţa europeană a construcţiilor. Consecinţa imediată a fost o creştere semnificativă a preţurilor 
la materiale, determinând creşteri şi de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de 
infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oţelul sau fierul-beton. De asemenea conflictul 
militar din regiune a determinat o creştere semnificativă a preţului la echipamentele, utilajele şi dotările 
independente livrate în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al 
proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje, dotări. 

Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de 
urgenţă la nivel naţional, dar şi la nivel european, care la rândul ei a generat o creştere a indicelui de 
cost total în construcţii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creşterea costului la 
materiale în construcţii şi 40% de creşterea costului cu manopera. 

Criza aferentă pieței energiei a condus la creşteri ale preţului la carburanţi, dar şi creşteri 
semnificative ale preţului la gazele naturale şi la energia electrică, determinând la rândul ei influenţe 
majore asupra creşterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar şi la cele de furnizare bunuri, 
care se va reflecta în indicele de cost total în construcţii cu impact semnificativ asupra implementării 
tuturor categoriilor de proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. 



Toate situaţiile mai sus menţionate care au condus la declanşarea crizei pe piaţa construcţiilor 
au caracter imprevizibil și nu au putut fi anticipate de către proiectant la elaborarea devizului general 
inițial în anul 2019 și ulterior cel actualizat în anul 2020 în etapa precontractuală. 

În acest sens, estimarea valorică a investiției în faza de Proiect Tehnic este mai mare față de 
estimarea de la  faza SF. 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.  

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 SRL, propunem aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici ai obiectivului, după cum urmează :  

• Valoare totală : 8.492.494,32 lei cu TVA 

• C+M: 3.331.642,79 lei cu TVA. 

• Rezervă ajustare: 910.357,98 cu TVA 

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

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006, referitor la finanțele publice locale, 
propunem promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea   documentaţiei tehnico-economice 
faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru biciclete-semicircular- Mioritei”. 

 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                                               Responsabil tehnic 
                     Gheorghiță Vătămănescu         Iuliana Niculescu 
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DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT LA FAZA PROIECT TEHNIC 
 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII  

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

 
 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
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INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PREVĂZUȚI  
ÎN DEVIZUL GENERAL – faza PROIECT TEHNIC 

al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:  
,, Traseu pentru biciclete-semicircular- Mioritei” 

Cod SMIS 128422 
 

BENEFICIAR:  Municipiul BACᾸU  

AMPLASAMENT: Municipiul BACᾸU  

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 

• Valoare totală : 8.492.494,32 lei cu TVA 

Din care : 
• C+M: 3.331.642,79 lei cu TVA, 

 
conform Devizului General, parte integrantă a documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic 

nr. 3/2021, întocmit de S.C. Novensa SRL pentru obiectivul de investiții „Traseu pentru biciclete-
semicircular- Mioritei”. 

Nr. 
crt. 

Denumire indicatori Indicatori Propusi (PT) 

13.  Lungime totala coridor modernizat 2,816km 

14.  Lungime piste de biciclete amenajate 
din care: 

 

15.  Lungime pista in dublu sens 1,325m 

16.  Lungime piste sens unic 3,200m 



17.  Suprafata piste de biciclete amenajate 5,903(pista)+1,449(ss)=7352mp (inclusiv 
spatiul de siguranta)  

18.  Suprafata trotuare modernizate 420mp 

19.  Spatiu verde propus 127mp 

20.  Mobilier urban – banci 
individuale, din lemn tratat 
pentru expunere exterioara, cu 
spatar si cotiere 

36buc 

21.  Mobilier urban – rastel individual pentru 
biciclisti 

45buc 

22.  Mobilier urban – cos de gunoi, structura 
metalica acoperita cu lemn tratat pentru 
expunere exterioara 

55buc 

23.  Mobilier urban – banca tip „smart city” 
cu sezut din lemn tratat pentru 
expunere exterioara, sistem iluminat 
LED, sursa de energie electrica prin 
panouri fotovoltaice si sistem de 
stocare interna a energiei, 
senzori pentru minim zgomot, umiditate, 
temperatura, CO2 si presiune 
atmosferica, prize USB pentru incarcare 
dispozitive mobile utilizatori 

3buc 

24.  Parcare publica pentru biciclete, cu 
sistem identificare utilizatori RFID, 
acoperita, tip carusel si capacitate max 
de 24 utilizatori 

3buc 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Lucian Daniel Stanciu Viziteu 

 
  
                                                                Manager proiect                                                     
                                                         Gheorghiță Vătămănescu  
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