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Activitatea primarului municipiului Bacau,  
 

Romeo Stavarache, 
 

în cei doi ani de mandat 
 

(iulie 2004 – iunie 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stimati bacauani, 

 
 
 
 

În activitatea pe care o desfasor ca primar al 
Municipiului Bacau plec de la premisa ca nimeni nu 
este mai presus de lege si ca functionarul public 
trebuie sa fie în slujba cetateanului si nu invers. Aceste 
doua principii ma ghideaza si îmi dau forta sa merg 
mai departe pentru realizarea tuturor obiectivelor pe 
care vi le-am prezentat acum doi ani. Sunt încîntat sa 
spun ca multi colaboratori ai mei, membri ai 
administratiei pe care o conduc, gîndesc la fel si sper 
ca acest lucru se observa prin modul, total schimbat, 
în care sunteti tratati atunci cînd ajungeti cu diverse 
probleme la Primarie. Desigur ca padure fara uscaturi 
nu exista si ca mai avem de luptat cu mentalitati si 
obiceiuri proaste, dar am convingerea ca eradicarea 
totala a acestora este posibila.  

O analiza a  activitatii mele ca primar în acesti 
doi ani trebuie sa-l faceti dumneavoastra, bacauanii, 
în slujba carora ma aflu. În ceea ce ma priveste va 

spun ca acesti doi ani nu au fost tocmai usori, ca am avut de luptat, si înca mai am, cu 
oameni care au avut si au o anumita mentalitate, oameni mînati de interese ieftine, 
mercantile. Au existat momente în care m-am confruntat cu rautati venite din partea unora 
care comparau doua persoane, doua sisteme si care ar fi vrut, probabil, sa fiu la fel. Sa am 
reactii vulcanice, sa mint, sa manifest dispret fata de lege si fata de semenii mei, sa dezvolt pe 
lînga mine un sistem corupt. Am ales însa calea cea dreapta, bazata pe onestitate, 
transparenta si respect.  

Datoriile pe care le-am avut de platit au fost o adevarata frîna în dezvoltarea orasului 
nostru. Cu 400 de miliarde de lei cît am platit pîna acum ar fi fost astazi asfaltate 60 de strazi 
din cartierele periferice.  

Tuturor celor care mînati de interese obscure încearca prin diversele aparitii publice 
sa raspîndeasca rautati la adresa mea le spun ca a venit vremea proiectelor îndraznete. 
Scapati de povara datoriilor putem construi din Bacau un oras cu adevarat european.  

Consider ca astazi suntem pe drumul cel bun în ceea ce priveste dezvoltarea orasului 
nostru si cred ca cheltuirea cu chibzuinta a banilor publici poate conduce la realizarea unor 
obiective îndraznete. Împreuna vom finaliza Spitalul Municipal, Piata de gross, Podul de la 
Serbanesti, Bazinul de Înot, soseaua de centura, împreuna vom asfalta si vom reda cartierelor 
periferice demnitatea. 

Va multumesc ca ati fost si sunteti alaturi de mine! 
 

 
Cu respect, 

Romeo Stavarache 
Primarul Municipiului Bacau 



Obiective asumate la început de mandat, realizate sau aflate în curs de 

derulare. 

-  taxe si impozite mai mici 

- infrastructura de strazi si utilitati îmbunatatita prin: 

a. asfaltarea strazilor si trotuarelor din fiecare cartier 

b.introducerea de utilitati pe strazile din cartierele periferice si schimbarea 
conductelor de alimentare cu apa. 
-  sistem de sanatate eficient si civilizat, prin luarea urmatoarelor masuri: 

a. construirea unui Spital Municipal  

b. înfiintarea unei retele de farmacii de tip economat 

c. crearea unei baze de date care sa cuprinda: populatia municipiului Bacau si starea 

medicala a fiecarui cetatean. Premise pentru crearea unui program de sanatate viabil. 

 

- capacitate administrativa ridicata, prin: 

a.birocratie mai putina si atentie sporita pentru problemele cetateanului 

b.reducerea cheltuielilor  cu deplasarile, comunicatiile, etc. 

c.infiintarea unei retele de centre de consultanta pe cartiere 

 

- siguranta si grija pentru cetatean,  prin: 

a. sporirea efectivelor de gardieni publici 

b. reducerea poluarii 

c. crearea de noi spatii verzi si plantarea de arbori 

d. locuri de joaca  pentru copii mai multe, amenajate in cartierele orasului 

e. abonamente gratuite la transportul în comun pentru pensionari 

f.  retea de microcase de comenzi la domiciliu 

g. 1000 de locuinte sociale pentru tineri 

- teren alocat pentru un cimitir nou



„Alei între blocuri” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programul „Alei între blocuri” a 

aparut din necesitatea reabilitarii trotuarelor, 

aleilor si intrarilor în scarile blocurilor. 

Totodata, programul „Alei între blocuri” 

prevede si crearea de noi locuri de parcare si 

locuri de joaca pentru copii, în cartierele 

orasului. Pîna în prezent au fost realizate 

investitii de aproximativ 23 de miliarde de lei 

cu precadere în zona Alecu Russo – Milcov si 

în cartierul Aviatori. Tot în anul 2005, au 

început lucrari similare în cartierul Aviatori, lucrari care s-au finalizat în prima decada a 

anului 2006.  

Estimam ca programul „Alei între blocuri” a creat peste 700 de noi locuri de parcare în 

zonele Alecu Russo, Aviatori, Stadionului, Violetelor, Milcov, Marasesti, Banca Nationala. 

Programul prevede reabilitarea tuturor trotuarelor si aleilor dintre blocuri pîna în 2008.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modernizarea strazilor 

 
 

O treime din totalul strazilor din municipiul Bacau sunt balastate, fara canalizare si cu 

retelele de utilitati învechite. Din aceste considerente, Executivul primariei a decis sa 

intervina în cartierele periferice pentru modernizarea a cît mai multor strazi. În acest sens au 

început lucrarile de modernizare pe 22 de strazi balastate, introducînd si canalizare si 

schimbînd retelele de utilitati. Pentru urmatorii doi ani, Executivul Primariei are în vedere 

modernizarea a 60 de strazi balastate, investitie care se cifreaza la aproximativ 350 de 

miliarde de lei vechi. Concomitent, a început asfaltarea principalelor strazi din oras, licitatia 

organizata în acest scop facînd posibila asfaltarea mai multor strazi decît era prevazut initial, 

ca urmare a pretului scazut de doar 189.000 lei vechi pentru fiecare metru patrat. Pîna acum 

au fost asfaltate 20 de strazi, în urmatoarele doua luni urmînd sa fie asfaltate alte 12.  

 
 



Spitalul Municipal 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La propunerea administratiei 
locale, premierul Romaniei, Calin 
Popescu Tariceanu a promovat o 
Hotarîre de Guvern privind 
construierea unui Spital Municipal 
la Bacau. Acest obiectiv este 
singurul de acest gen construit în 
Romania în ultimii 20 ani. 
Constructia va fi desfasurata pe 7 
nivele, cu o suprafata totala de 
aproximativ 21.000 de metri patrati 
si va contine 320 de paturi pentru 
spitalizarea continua si 20 de paturi 
pentru spitalizare de zi. Vor fi 
create aproximativ 500 de noi 
locuri de munca. Investitia totala 
pentru proiectarea, constructia si 
echiparea spitalului „la cheie” se 
ridica la aproximativ 43 de 
milioane de Euro. Finantarea va fi 
asigurata de Guvernul Romaniei 
prin Ministerul Sanatatii si prin 
Consiliul Local al Municipiului 
Bacau. 



Amenajare Piata de gross 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Valoarea totala a investitiei este 
de aproximativ 18,8 miliarde de lei 
vechi, data finalizarii fiind estimata la 
sfîrsitul acestui an. Inaugurarea pietei de 
gross va avea ca prim rezultat scaderea 
preturilor la produsele agricole, legume, 
fructe. Obiectivul va cuprinde o hala de 
vînzare produse agricole, legume, fructe 
în suprafata de 1180 m.p. spatii de 
cazare pentru vînzatori, cladire 
administrativa. În prezent se executa 
lucrari tehnico edilitare.  
 
 



Reparatii unitati scolare 
 

 In Municipiul Bacau exista 75 

unitati scolare, un Centru bugetar crese 

(4 crese) si Centru “Daniel”. Din bugetul 

local anual se aloca sume de bani pentru 

intretinerea acestor unitati scolare 

(igienizari, reparatii constructii si 

reparatii instalatii). 

 In anul scolar 2004-2005 s-a 

alocat pentru intretinere si reparatii 

unitati scolare suma de aprox. 3.000.000 

lei RON,iar in anul scolar 2005-2006 

suma de aprox. 3.800.000 lei RON. 

 Aceste sume au fost folosite pentru urmatoarele reparatii : 

1. Igienizari grupuri sanitare, blocuri alimentare si partial sali clasa. De aceste lucrari au 

beneficiat toate unitatile scolare. 

2. Modernizari grupuri sanitare si blocuri alimentare(gresie, faianta, tamplarie, instalatii 

sanitare) – Scoala « M. Cancicov », Colegiu « Ferdinand I », Liceul de arta 

« G.Apostu », Gradinita 17, Sc. « M. Dragan », Sc. « M.Costin », Colegiu « V. 

Alecsandri », Centru bugetar crese, Gradinita 19, Gradinita 28, Colegiu Pedagogic 

« Stefan cel Mare », Gradinita 40, Gradinita 18, Gradinita 24, Gr. Sc. Letea, Gradinita 

33, Colegiu ec. « Ion Ghica », Gr. Sc. « M. Eminescu », Liceul Sportiv, Sc. « D. 

Maria ». 

3. Reparatii parchet, lambriu 

si tamplarie sali clasa – 

Sc. « Alex. Ioan Cuza », 

Grad. 18, Sc. « Spiru 

Haret », Sc. « M. Costin », 

Sc. “Alecu Russo”, Sc. 

“D.Leonida”, Colegiu “V. 

Alecsandri”, 

Colegiu”Ferdinand I”, Sc. 

“G. Bacovia”, Colegiu 



ec.” Ion Ghica”, Centru Bugetar crese, Grad.17, Gr. Sc. Letea. 

4. Reparatii instalatii electrice interioare – Grad.40, Sc.9, Sc.”Ion Luca”. 

5. Reparatii instalatii incalzire interioare – Colegiu pedagogic”Stefan cel Mare”, 

Colegiu”H. Coanda”, Sc. “Miron Costin”, Sc. “Alecu Russo”;Reparatii instalatii 

incalzire interioare cu montare centrale proprii – Gr. 34, Gr. 22, Gr.9, Gr. 18. 

6. Reparatii acoperis – Sc. 2, Gr.12, Gr. 40, Gr.35. 

7. Modernizare sali sport – Colegiu”Vranceanu”, Colegiu “A. Saligny », Sc. »Alecu 

Russo », Sc. « G. Bacovia », Liceul « N.V.Karpen ». 

8. Inlocuire tamplarie ferestre lemn cu ferestre PVC cu geam termopan – Liceul de arta 

« G. Apostu », Sc. »Nicu Enea », Sc 9, Colegiu « H. Coanda ». 

9. Reparatii fatade - – Liceul de arta « G. Apostu », Sc. »Nicu Enea », Sc 9, Colegiu « A. 

Saligny ». 

10.  In vederea cresterii confortului termic al cladirilor unitatilor scolare,  in anul 2005 s-a 

initiat un program de reabilitare termica constand in schimbare de tamplarie lemn cu 

tamplarie PVC cu geam termopan si montare termosistem pe fatade. Prima unitate 

scolara care a beneficiat de acest program este Colegiul Economic. « Ion Ghica ». In 

anii urmatori se va continua acest program . 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Constructia de locuinte 
 

Comparativ cu precedentele 

administratii, actualul Executiv a 

manifestat o transparenta reala 

privind modul de atribuire a 

locuintelor în municipiul Bacau. 

Astfel, atît doasarele cît si listele celor 

care au primit repartitii au fost facute 

publice, permitînd fiecarui bacauan sa 

conteste listele respective. De altfel, 

administratia locala a facut un apel public catre cetatenii care au cunostinta ca exista persoane 

care au mai avut locuinta si se regasesc pe listele aprobate de Consiliul Local sa semnaleze 

acest aspect.  

În perioada iulie 2004 – iunie 2006 au fost date în folosinta 527 de locuinte de tip ANL, pe 

strazile Bucegi, Narciselor, Letea, Orizontului si Mioritei. Alte 160 de locuinte situate pe 

strada Depoului vor fi date în folosinta în aceasta vara.  

 
 
 
 
 
 
 



Refacerea caselor afectate de inundatii 
 
 

 
 
 

Inundatiile din 
luna iulie 2005 au lovit 
nemilos si au lasat zeci de 
familii si gospodarii 
afecate. Apele au culcat 
la pamînt 14 case, alte 
171 fiind serios avariate. 
Sumele alocate pentru 
reconstructia caselor au 
depasit 10 miliarde de lei 
vechi, administratia 
locala reusind sa rezolve 
si problema încalzirii 
acestora. Totodata, 140 
de familii au primit 
aparatura electrocasnica 
(aragazuri, masini de 
spalat, frigidere si 
televizoare color) 



 
 
 
 

 „Bacaul – oras deschis”! 
 
 

Acesta este semnalul pe care 
actuala administratie îl da comunitatii 
oamenilor de afaceri. Conceptul de 
„oras deschis”, precum si facilitatile 
oferite de primarie investitorilor si 
oamenilor de afaceri, au efecte benefice 
asupra mediului concurential si, implicit, 
asupra nivelului de trai al bacauanilor. 
Peste 1.000 de noi locuri de munca au 
fost create prin investitiile unor 
companii de renume: Plus, Billa, 
Selgros, Kaufland. 
 
  
 

 



 
Catedrala Ortodoxa  „Înaltarea Domnului” 

 
 

Preocuparile administratiei 

s-au axat si pe sanatatea spirituala 

a comunitatii, de aceea au fost 

alocate fonduri pentru finalizarea 

lucrarilor la structura Catedralei 

Ortodoxe „Înaltarea Domnului”. 

Montarea celor 18 clopote, în luna 

iunie 2005, a constituit un 

moment deosebit de emotionant la 

care multi bacauani au luat parte. 

 

Bazin de  înot 
 
 

Proiectul initial prevedea doar o reparatie 

capitala la acest obiectiv si nicidecum 

modernizarea conform standardelor. În 

urma interventiilor oficialilor Federatiei 

Romane de Natatie, administratia locala, 

de comun acord cu proiectantul, a decis 

schimbarea proiectului initial. Dupa 

modernizarea cu solutii de ultima 

generatie, Bazinul de Înot va putea 

gazdui competitii specifice europene si mondiale, ceea ce va constitui un cîstig cert pentru 

Bacau. Valoarea investitiei este de circa 120 de miliarde de lei vechi, lucrarile fiind în curs de 

executie, finalizîndu-se în scurt timp.  

 

 
 
 



Pensionarii bacauani – în atentia Executivului 
 
 
 

Una dintre primele masuri luate de actuala 

administratie a fost promovarea unei hotarîri de Consiliu 

Local prin care toti pensionarii din municipiul Bacau sa poata 

beneficia de transport gratuit pe mijloacele de transport în 

comun. Totodata, cu ocazia Sarbatorilor de Paste si Craciun, 

peste 1.000 de pensionari si familii cu venituri modeste au 

beneficiat de pachete de alimente. Efortul financiar al acestor 

actiuni a fost suportat din contributii particulare.  

 
 



 
 

Podul de la Serbanesti 
 
 

Grav afectat de inundatiile din luna 
iulie a anului trecut, podul de Serbanesti a 
intrat în reparatii capitale. Într-o prima 
faza, lucrarile au însumat aproximativ 30 
de miliarde de lei, bani de la Guvernul 
Romaniei, pentru eliminarea riscurilor 
provocate de inundatii. În prezent se 
executa lucrari de infrastructura si 
suprastructura pentru pasarelele situate în 
amonte si aval, cu precadere pe cea din 
aval care termen de punere în functiune 
sfîrsitul lunii august 2006. valoarea totala 
a lucrarilor este estimata la aproximativ 
350 de miliarde de lei vechi (10 milioane 
de Euro), mare parte din aceasta suma 
fiind acordata de catre Guvernul 
Romaniei, la solicitarea administratiei 
locale.  
 
 
 
 
 



Sali de sport 
 

 
O moderna sala de sport cu o capacitate de 2.800 de metri patrati va fi data în folosinta 

în aceasta toamna, la Liceul Pedagogic. Lucrarile sunt în curs de executie, valoarea acestora 

fiind de aproximativ 1 milion de Euro, bani acordati de Guvernul Romaniei, prin Compania 

Nationala de Investitii. Alte cinci sali de sport vor fi construite, din aceleasi surse, la scolile 

Domnita Maria, Nicu Enea, nr. 3, nr. 6 si Colegiul Economic Ion Ghica, procedurile fiind 

avansate. 

 

 



 
Politia primariei 

 

Înfiintata printr-un program pilot care a cuprins si Municipiul Bacau, Politia Primariei 

îsi face simtita prezenta din ce în ce mai mult pe strazile orasului. Una dintre primele 

consecinte ale înfiintarii Politiei Primariei a fost scaderea ratei infractionalitatii în Municipiul 

Bacau, sporind în acest fel siguranta cetateanului. 

Principalele obiective ale Politiei Primariei sunt: 

• Cresterea sigurantei cetateanului prin intensificarea masurilor pentru prevenirea, 

descoperirea si combaterea fenomenului infractional, intensificarea activitatilor de 

patrulare in locurile publice aglomerate prin infiintarea unui numar de 15 patrule 

mixte, conform Protocolului incheiat cu Inspectoratului de Politie al Judetului 

Bacau; 

• Zonarea Municipiului Bacau in 15 sectoare deservite de patrule de cate 2 politisti 

zonali avand ca misiune principala aplicarea legislatiei si actelor administrative 

emise de autoritatile locale;  

• Asigurarea unui climat de siguranta in Parcul Cancicov , Parcul Trandafirilor, 

Parcul Gheraiesti, Insula de agrement , Strandul „Letea” , Strandul „Tineretului”, 

prin intensificarea activitatilor de patrulare pe timp de zi si asigurarea pazei pe 

timpul noptii; 

• Asigurarea unui climat civilizat de comert in pietele din municipiul Bacau prin 

verificarea activitatii agentilor economici in vederea aplicarii si respectarii 

dispozitiilor legale in domeniu; 

• Prevenirea si combaterea actelor de cersetorie pe raza municipiului Bacau 

impreuna cu Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau, prin identificarea si 

monitorizarea persoanelor care practica cersetoria si luarea unor masuri de 

reintegrare sociala , acordarea de sprijin copiilor cersetori aflati in situatii de 

dificultate conform Protocolului nr.439/23.01.2006; 

• Asigurarea unui climat de siguranta in institutiile de invatamant de catre politistii 

locali ai Primariei; 



Intrega activitate a Politia Primariei Municipiului Bacau se desfasoara sub deviza 

„Politia in slujba cetateanului si a comunitatii” obiective principale 

 
 

 
 
 
 
 

Evidenta Populatiei – sediu nou 
 
 
 

Licitatia pentru executarea lucrarilor de modernizare a noului sediu al Serviciului de 

Evidenta Populatiei a avut loc, lucrarile urmînd a fi finalizate în cel mult 12 luni. Valoarea 

acestora este de aproximativ 20 de miliarde de lei vechi.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
Fonduri europene, nerambursabile 

 
 
 
 
 

Investitiile realizate cu fonduri europene, nerambursabile, au cunoscut un reviriment, 

aspect care certifica înca o data încrederea de care se bucura administratia locala printre 

oficialii europeni.  

- aductiunea de apa de la Valea Uzului, proiect în valoare de 52 de milioane de Euro, 

proiect aflat în derulare prin executia lucrarilor la statia de epurare. Licitatia pentru statia de 

tratare a apei va avea loc în data de 30 august 2006. 

- depozitul ecologic si dotari de instalatii si echipamente pentru salubrizare, proiect în 

valoare de 20 de milioane de Euro. Data de începere a investitiei – august 2006 – achizitii de 

echipamente – ianuarie 2007. 

- centru expozitional si de afaceri. Proiect aprobat în valoare de 8 milioane de Euro. 

Data începerii lucrarilor - 2007 

  

 
 
 
 



Spatii verzi, parcuri, Insula de Agrement 
 

 
 

O atentie deosebita a fost acordata în aceasta perioada zonelor verzi, atît prin 

protejarea celor existente cît si prin constituirea altora. Au fost plantate sute de mii de flori din 

diverse specii si zeci de mii de arbori si arbusti, mii de metri liniari de gard viu. Insula de 

agrement a fost redata publicului, în acest sens investitiile fiind considerabile. Fîntîna 

arteziana din Parcul Trandafirilor a fost modernizata, mii de bacauani bucurîndu-se de acest 

lucru.  

 



Dezbaterea publica – instrument de comunicare între autoritati si cetateni 
 

 
 
În spiritul transparentei totale, administratia locala a organizat, în 2005 si 2006, mai 

multe dezbateri publice pe subiecte de interes cetatenesc. Astfel, bacauanii au fost invitati sa-

si spuna parerea cu privire la constituirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2006, 

la reabilitarea termica a blocurilor, la problemele cu care se confrunta sectorul privat si în 

ceea ce priveste finantarile nerambursabile. Nu întîmplator, administratia de la Bacau a fost 

considerata cea mai transparenta din tara, în urma unui studiu organizat de catre Transparency 

International.  



Scaderea taxelor si impozitelor locale 
 

Aceasta a fost una dintre primele masuri luate de catre actuala administratie. La baza 
acestei decizii au stat atît promisiunile din campania electorala, cît si nivelul prea mare al 
taxelor si impozitelor locale, aspect care constituia o povara pentru cei mai multi bacauani. 
Desi fata de 2004, în anul 2005 s-a înregistrat o scadere a impozitelor si taxelor locale cu 
aproximativ 40 %, încasarile raportate la baza de impozitare au crescut, datorita unei mai 
bune informari a contribuabililor în sensul clarificarii si verificarii situatiilor neclare, precum 
si ca urmare a masurilor de executare silita (care au cuprins atât întocmirea de somatii de plata 
cât si blocari de conturi si nu în ultimul rând înaintarea documentatiilor privind declansarea 
procedurilor de faliment pentru societatile comerciale). 

Taxele locale s-au diminuat simtitor. Astfel, daca în anul 2004,  pentru un apartament 
cu o suprafata de 30 m.p. situat în zona A, bacauanul platea anual 732.780 lei vechi, în 2006 a 
platit 553.932 lei. Situatia este identica si în ceea ce-i priveste si pe proprietarii de 
autoturisme.  Daca în 2004, bacauanul achita anual o taxa în valoare de 294.000 lei vechi 
pentru un autoturism cu o capacitate cilindrica mai mica de 1.500 cmc, în anii 2005 si 2006 a 
platit doar 210.000 lei.  
 
Impozite si taxe datorate de persoanele fizice cu proprietati situate în zona A de impozitare a mun. Bacau, 
comparativ între anii 2004 – 2006 

Apartamente situate în blocuri 

Supr. utila (m.p.) Impozit 2004 Impozit 2006 
30 732.780 553.932 
50 1.221.300 923.220 
70 1.709.820 1.292.508 

Case – fara cadre de beton 

Supr. Constr (m.p.) Impozit 2004 Impozit 2006 
40 240.000 182.000 
60 360.000 273.000 
80 480.000 364.000 

 
 
Impozit teren (zona A) 
 
                  2004 – 8.000 lei/m.p. 
                  2006 – 6.148 lei/m.p. 
 
Impozite si taxe datorate de persoanele fizice cu proprietati situate în zona B de impozitare a mun. Bacau, 
comparativ între nii 2004 - 2006 

Apartamente situate în blocuri 

Supr. utila (m.p.) Impozit 2004 Impozit 2006 
30 700.920 529.848 
50 1.168.200 883.080 
70 1.635.480 1.236.312 

 
 

Case – cu cadre de beton 

Supr. constr(m.p.) Impozit 2004 Impozit2006 
40 885.000 669.000 
60 1.327.500 1.003.500 
80 1.770.000 1.338.000 

 

Autoturisme 

Cap. Cil Taxa 2004 Taxa 2006 
< 1.500 cmc 294.000 210.000 

1.500-2.000 cmc 392.000 280.000 
 

Case – cu cadre de beton 
 
Supr. constr(m.p.) Impozit 2004 Impozit 2006 

40 849.600 642.240 
60 1.274.400 963.360 
80 1.699.200 1.284.448 

 



Case – fara cadre de beton 
 
Supr. constr (m.p.) Impozit 2004 Impozit 2006 

40 230.400 174.720 
60 345.600 262.080 
80 460.800 349.440 

 
Impozit teren (zona B) 
                  2004 – 6.000 lei/m.p. 
   2006 – 4.648 lei/m.p. 

 
Impozite si taxe datorate de persoanele fizice cu proprietati situate în zona C de impozitare a mun. Bacau , 
comparativ între anii 2004 - 2006 

 

Case – cu cadre de beton 

 
Supr. constr(m.p.) Impozit 2004 Impozit 2006 

40 814.200 615.480 
60 1.221.300 923.220 
80 1.628.400 1.230.960 

 
 
 
Impozit teren (zona C) 
                  2004 – 4.000 lei/m.p. 
                  2006 – 3.000 lei/m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
Impozite si taxe datorate de persoanele fizice cu proprietati situate în zona D de impozitare a mun. Bacau, 
comparativ între anii 2004 - 2006 

 
 

Case – cu cadre de beton 
 
Supr. constr(m.p.) Impozit 2004 Impozit 2006 

40 778.800 588.720 
60 1.168.200 883.080 
80 1.557.600 1.177.440 

 
 
 
Impozit teren (zona D) 
 
                2004 – 2.000 lei/m.p. 
  2006 – 1.511 lei/m.p. 

 

 

 

 
 

 

Autoturisme 
 
Cap. Cil Taxa 2004 Taxa 2005 

< 1.500 cmc 294.000 210.000 
1.500-2.000 cmc 392.000 280.000 

 

Case – fara cadre de beton 
 
Supr. Constr (m.p.) Impozit 2004 Impozit 2006 

40 220.800 167.440 
60 331.200 251.160 
80 441.600 334.880 

 

Case – fara cadre de beton 
 
Supr. Constr (m.p.) Impozit 2004 Impozit 2006 

40 211.200 160.160 
60 316.800 240.240 
80 422.400 320.320 

 

Autoturisme 
 
Cap. Cil Taxa 2004 Taxa 2006 

< 1.500 cmc 294.000 210.000 
1.500-2.000 cmc 392.000 280.000 

 

Autoturisme 
 
Cap. Cil Taxa 2004 Taxa 2006 

< 1.500 cmc 294.000 210.000 
1.500-2.000 cmc 392.000 280.000 

 



Datoriile preluate – frîna în calea dezvoltarii orasului 
 
 
 

În 2004, la preluarea mandatului, actuala administratie prelua si datorii de aproximativ 
541 de miliarde de lei vechi, din care aproape 300 de miliarde de lei numai pentru strazi. 
Comparativ, numai din datoriile acumulate la repararea strazilor se puteau moderniza complet 
50 de strazi din cartierele periferice.  

Obligatiile de plata preluate, termenele scadente fiind în proportie de 80% la sfîrsitul 
anului 2004, faceau aproape imposibila promovarea oricarui proiect de anvergura privind 
dezvoltarea orasului.  

Cu toate acestea, printr-o renegociere a contractelor precum si cheltuirea cu mai mare 
chibzuinta a banilor publici, peste 400 de miliarde de lei vechi au fost platite în contul 
datoriilor.  
 
 
 

Situatia datoriilor la data de 30.06.2004 si platile efectuate pana la 
data de 21.06.2006 

 
 
Nr.
crt. Denumire indicator Obligatii de plata 

la 30.06.2004 
Plati pana la 
21.06.2006 

Diferente de 
platit 

1. Obligatiuni-imprumuturi  144,9 60 84,9 

2. Strazi 283,9 229 54,9 

3. Datorie la energia termica 78,3 78,3 - 

4. Investitii-mijloace de 
transport din care : 

   

a) Wolswagen 0,6 0,6 - 

b) Multifunctionala Mercedes 8 8 - 

5. SOMA-Transport gunoi 6,8 6,8 - 

6. Furnizori neachitati 18,9 18,9 - 

 TOTAL GENERAL 541,4 401,60 139,8 

 
 



„Aprinderea Bradului de Craciun” si „Revelionul împreuna” 
 

 
 
 

Pe lînga manifestarile 
traditionale (Festivalul 
„Arlekin” si Festivalul „Zilele 
Bacaului”), actuala 
administratie a reusit sa dea o 
nota de eleganta Sarbatorilor de 
iarna, organizînd, doua noi 
actiuni: „Aprinderea Bradului 
de Craciun” si „Revelionul 
împreuna”. Mii de bacauani au 
iesit în strada si în Parcul 
Cancicov pentru a participa la 
bucuriile comune. Anul acesta, 
administratia intentioneaza 
organizarea unui Festival al 
Revederii, în luna august, cu 
ocazia întoarcerii acasa a 

bacauanilor care muncesc în strainatate. Cu acest prilej va fi organizat si „Romanian Top 
Hits” – premiile muzicale romanesti acordate de bacauani, manifestare care va include Bacaul 
pe lista marilor orase cu evenimente de exceptie.  

 



Gala Star – manifestare teatrala europeana 
 
 

Teatrul Bacovia a reusit, începând cu anul 2005, sa revigoreze viata culturala locala, 
într-o formula noua, , organizând primul festival international de teatru la Bacau. Gala STAR 
One Man Show a demarat ca idee si concept în martie 2005, logistica si pregatirea concreta 
începând în octombrie 2005. Gala s-a desfasurat între 31 martie - 6 aprilie, fiecare zi de 
festival având si recitaluri extraordinare hors concurs, la care au participat nume de prima 
marime ale scenei românesti  Maia Morgenstern, Marcel Iures, Irina Movila, Ilie 
Gheorghe, Horatiu Malaiele, Radu Gheorghe, Razvan Vasilescu, Victoria Cocias. 

Organizata exemplar si având sprijinul autoritatilor locale, Gala a avut un program 
bogat, elevat, cu rezonante sporite la public, mai ales la cel tânar care în multe seri a stat în 
picioare, când nu se mai gaseau locuri. Gala s-a dovedit un eveniment de anvengura 
polarizând viata culturala a Bacaului. De asemenea Gala a fost gazda Colocviului Asociatei 
Internationale a Criticilor de Teatru – sectia româna, care a recomandat festivalul teatrului 
bacauan ca fiind unul din evenimentele importante ale agendei teatrale românesti, evidentiind 
faptul ca începînd cu editia viitoare 2007, Gala STAR este deja în marea familie a 
festivalurilor  internationale. În mediul artistic si cultural românesc  s-au facut aprecieri 
pozitive, fiind prezente ecouri nationale si internationale. 

 



PUZ - Sistematizarea urbanistica a zonei centrale  
a Municipiului Bacau 

 
 

Strategiile de încadrare în 

teritoriu  relatia de dezvoltare a 

municipiului pe axa Est-Vest, 

propunând lucrarile de 

infrastructura necesare (pasajul 

subteran de legatura cu DN11, 

drumul spre Onesti si podul peste 

Bistrita (spre Letea Veche) care va 

face legatura centrului cu viitoarea 

ocolitoare). Aceasta axa de 

circulatie raspunde si viitoarelor 

dezvoltari catre Vest (dincolo de calea ferata) si catre Est (zona de agrement si zona Letea 

Veche). 

Pe axul Est-Vest, evidentiaza zonele de dezvoltare Gara, centru istoric si malul 
Bistritei (zona de agrement). 

Reabilitare a zonei urbane de pe partea dreapta a B-dului Nicolae Balcescu, între 

Policlinica si Casa de cultura, precum si interventii punctuale – parcaje publice subterane si 

supraterane. La confluenta intrarilor dinspre Piatra Neamt si  Roman (intersectia strazilor 9 

Mai si Unirii) se propune o cladire reprezentativa – centru de afaceri si servicii publice; se 

pastreaza integritatea parcului Cancicov. 

Silueta rezultanta a zonei centrale evidentiaza ridicarea substantiala a înaltimii 

generale a constructiilor în zona centrala. 

3. Organicitatea dezvoltarilor pe axa Est-Vest, cu legaturile logice la traseele de 

circulatie majora existente; 

4. Realizarea inelului de circulatie în jurul nucleului central; 

5. Atitudinea de pastrare a spatiilor verzi existente; 

6. Personalizarea pietonalului de pe str. Nicolae Balcescu. 

 

 

 

 



2. Recomanari pentru proiecte viitoare 

2.1. Reactualizarea PUG-ului municipiului Bacau, tinând cont de schimbarile socio-

economice intervenite, si în continuare detalierea zonei centrale printr-un Plan Urbanistic 

Zonal conform legislatiei în vigoare (care sa abordeze capitolele circulatie, mediu, locuire 

etc.). Aceste planuri vor cuprinde rezolvari conform urmatoarelor principii: 

§ Se va urmari ca prin interventiile de amenajare urbanistica, sa se personalizeze cât mai 

mult zona centrala (altfel, suferind de stereotipia specifica centrelor edificate în anii 

60-80); 

§ Pastrarea suprafetelor existente de spatii verzi si, acolo unde este posibil, extinderea 

acestora; în acest sens, pâna la realizarea de urgenta a unui studiu urbanistic (PUZ), nu 

se va construi nimic în zona stadionului; 

§ Se va acorda atentia cuvenita realizarii unei zone verzi de agrement continue între 

podul spre Roman si accesul pe insula; 

2.2. Primaria va comanda un proiect de amenajare a traseului pietonal propus între str. Ionita 

Sandu Sturdza si Catedrala Ortodoxa, accentuând urmatoarele aspecte:  

 2.2.1.  separarea circulatiei auto de cea pietonala;  

 2.2.2. personalizarea spatiilor pe functiuni urbane (segmente): culturale, comerciale, 

agrement, mobilier urban, iluminat public etc. 

 2.2.3. Intersectia din fata hotelului Moldova, tinând seama de regimul juridic al 

 terenurilor 

2.2.4. Proiectul predat sa fie afisat în scopul culegerii de opinii si idei privind 

dezvoltarea zonei centrale.  

2.3. Se va comanda un plan urbanistic zonal, pe malul rîului Bistrita, între strazile Unirii 

(podul spre Serbanesti) si I.L. Caragiale, pentru prezervarea zonei sportive (terenuri de fotbal 

etc.) si a traseului de promenada pe malul râului (un posibil proiect de amenajare).  

2.4 Pe strazile 9 Mai si Alexandru cel Bun, se va institui un Regulament pentru conversia 

functionala a parterelor de blocuri - din locuinte în spatii comerciale si servicii – într-un stil 

arhitectural unitar 

2.5. Zona garii va suscita atentia cuvenita în vederea crearii unui mini-pol de servicii si 

birouri. 



 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
nucleu de informare privind Fondurile Structurale  

  
ianuarie 2006 – iunie 2006 

  Prin înfiintarea Agentiei de Dezvoltare Locala (ADL), la începutul acestui an, 

Bacaul a devenit primul municipiu din Moldova care se bucura de un organism ce are 

ca unic scop realizarea masurilor, programelor si activitati profesionale care contribuie 

la dezvoltarea economico-sociala a zonei. 

Pâna în prezent, ADL Bacau a desfasurat activitati de reprezentare a Consiliului Local 

Bacau si Primarului municipiului Bacau precum si activitati care au venit în sprijinul 

dezvoltarii locale si a promovarii municipiului resedinta de judet: 

• elaborarea strategiei de dezvoltare locale (martie 2006 - prezent); 

• participarea la elaborarea Ofertei Investitionale a Judetului Bacau si conceperea 

Ofertei Investitionale a municipiului Bacau (termen - 15.05.2006) ; 

 
 
 
 



 
 
 
• Zona Metropolitana Bacau – elaborarea Statutului Asociatiei si a Actului Constitutiv, 

organizarea unei dezbateri publice privind înfiintarea Zonei Metropolitane Bacau 

(10.04.2006), consultari periodice cu cele 17 Consilii Locale care si-au dat acordul de 

asociere la viitoarea Zona Metropolitana, cu scopul dezvoltarii economice unitare a 

zonei, pe baza unei strategii comune si coerente; 

• acordarea de consultanta, atât primariilor locale, în functie de solicitari, cât si  unor 

întreprinzatori persoane fizice si juridice; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• desfasurarea de activitati de promovare a municipiului Bacau, prin emisiuni radio si la 

televiziune, publicitate în presa locala, spoturi radio. De asemenea, s-a realizat o 

pagina web cu informatii utile actualizate, cu chestionare pentru cetateni pe 

problemele comunitatii locale si s-a promovat municipiul în reviste de specialitate – 

SVS City Media sau  la Bruxelles prin reprezentantul Consiliului Judetean Bacau. 

Prin participarea la seminarii, conferinte, mese rotunde, specialistii din cadrul Agentiei 

de Dezvoltare Locala Bacau au beneficiat de informatii care au dus la o mai buna desfasurare 

a activitatii institutiei. Astfel, s-a reusit sprijinirea administratiei publice locale, precum si a 



celor din zonele rurale, care au apelat la serviciile de consultanta ale Agentiei. S-au creat 

premisele ca beneficiarii activitatii ADL Bacau sa fie comunitatea locala si mediul de afaceri 

bacauan.  

 

Obiective atinse: 

• Realizarea profilului economic si investitional al municipiului Bacau, parte 

componenta a ofertei investitionale a judetului Bacau; 

• Pregatirea bazei de date pentru “Strategia de dezvoltare durabila a turismului în 

judetul Bacau” , ce va consta în propuneri de proiecte de dezvoltare a turismului 

pentru unitatea administrativ teritoriala pe care o reprezentam; 

• Acordarea de consultanta unui numar de 22 de primarii privind implementarea 

Hotarârii de Guvern nr.1512/29.11.2005, cu privire la acordarea de finantare în cadrul 

masurii 2.1. “Dezvoltarea si îmbunatatirea infrastructurii rurale, din programul 

SAPARD pentru drumurile comunale afectate de calamitatiile naturale în decursul 

anului 2005”, în comunele declarate, în aceeasi Hotarâre, zone calamitate, precum si 

pentru implementarea Ordonantei de Guvern nr.7 din 19.01.2006, privind investitii în 

zona rurala; 

 

• ADL Bacau are un site cu informatii utile despre municipiul Bacau si institutie, despre 

oportunitati de investitii pentru întreprinzatori,  care a atins un trafic lunar de peste 

1200 de vizitatori .(www.adlbacau.ro) 

• Consultanta pentru IMM-uri. 

În vederea integrarii României în Uniunea Europeana se impune consolidarea IMM-

urilor, îndeosebi în regiunile mai putin dezvoltate. Administratia publica locala bacauana îsi 

propune realizarea unui mediu de afaceri functional, prin sustinerea antreprenoriatului, 

dezvoltarea infrastructurii de sprijinirea afacerilor si a serviciilor, utilizarea ajutoarelor 

nerambursabile si a altor instrumente financiare optime. 

Pentru a veni în sprijinul întreprinderilor mici si mijlocii, ADL Bacau ofera 
consultanta societatilor comerciale interesate sa realizeze proiecte care sa beneficieze de 
finantare din fondurile Uniunii Europene.  



 
 

Obiective realizate, sau aflate în curs de derulare, 
altele decât cele asumate la început de mandat 

 

 

 

• Constructii locuinte pentru tineri si mansardari 
• Contributii la definitivarea constructiei Catedralei Ortodoxe 
• Cofinantare la proiectul PHARE Centrul expozitional si de afaceri Bacau 
• Modernizarea unor strazi si constructii de parcari noi 
• Constructia Spitalului Municipal Bacau 
• Reabilitarea termica a blocurilor 
• Reabilitarea si modernizarea punctelor termice si instalatiile de transport agent 

termic 
• Reabilitarea termica si dotarea institutiilor de învatamânt 
• Amenajarea spatiilor verzi, parcurilor, terenurilor de joaca si aleilor dintre blocuri 
• Constructia si modernizarea centrului sportiv 
• Constructia podului Serbanesti 
• Constructie pasaj subteran CFR 
• Constructia unui camin de batrâni 
• Modernizarea sediului de evidenta populatiei, pasapoarte si permise 
• Constructia unui grup de cogenerare pe gaz la CET Bacau, investitie de 10. mil 

EURO 
• Înfiintarea Politiei Primariei 
• Amenajarea Insulei de Agrement  
• Supralargirea unor strazi pentru descongestionarea traficului rutier 
• Crearea primei parcari supraetajate, în spatele Teatrului Bacovia 
• Lansarea concursului de idei pentru efectuarea unui studiu privind Planul de 

Urbanism al Zonei centrale a municipiului Bacau 
• Extinderea spatiului pentru Compartiment Informare Cetateni, eficientizarea 

serviciilor acordate cetatenilor 
• Modernizarea Pietei Centrale  
• Sprijinirea mediului de afaceri 
• Contorizarea tuturor scarilor de bloc din municipiul Bacau 
• Modernizarea Teatrului de Vara 
• Sprijinirea miscarii sportive, a sportului de performanta, revigorarea sportului de 

echipa (handbal, volei si fotbal) 
• Amenajarea de terenuri de sport în cartiere 
• Construirea a sase sali de sport 



 

 

 

 

 

Soseaua de centura a Bacaului 
 
 
 

În urma demersurilor Administratiei locale, Guvernul României a aprobat finantarea 

prin BIRD a Proiectului 4754-RO, varianta ocolitoare a municipiului Bacau care face parte 

integranta din autostrada care leaga sudul Europei de nordul Europei. 

Valoarea estimativa a investitiei este de 84,14 mil. de Euro, licitatia pentru consultanta 

si proiectare urmând a fi organizata în data de 5 iulie 2006. Lucrarile vor începe în prima 

decada a anului viitor si sunt estimate a fi finalizate în anul 2009. 

 

 

 

 

 

 

    

 


