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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice – faza SF -  pentru obiectivele „Construire strada Vasile Lupu”, 
„Construire strada Muscatelor” si „Construire strada Cerbului” din  
municipiul Bacau 

 
 

 
 In cadrul programului de sistematizare si amenajare urbana a cartierului 
Izvoare, se propune amenajarea strazilor Muscatelor, Vasile Lupu si Cerbului, si 
asigurarea conditiilor civilizate de acces rutier si pietonal in zona.  
Cele trei strazi balastate se afla intr-o stare total necorespunzatoare, prezentand 
denivelari si degradari accentuate, ceea ce conduce la o desfasurare anevoioasa a 
traficului si la disconfortul locuitorilor zonei respective. 
 Prin tema de proiectare se are in vedere crearea unui sistem rutier 
permanent, cu trotuare pentru accesul pietonal si un sistem corespunzator de 
colectare si evacuare a apelor pluviale. Pentru strada Cerbului a fost prevazuta si 
realizarea unei conducte noi de canalizare precum si refacerea retelei de 
alimentare cu apa existenta.    

Fata de cele prezentate , va rog sa aprobati proiectul de hotarare in forma 
propusa. 
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PROIECT  DE  HOTARARE 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice  pentru obiectivele 
„Construire strada Vasile Lupu”, „Construire strada Muscatelor” si 
„Construire strada Cerbului”din municipiul Bacau 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
Avand in vedere : 

• Prevederile art. 40 (1)din  O.U.G. 45/2003 privind finantele publice 
locale,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

• Prevederile Legii nr.379/2005  privind bugetul de stat pe anul 
2006; 

• Expunerea de motive a  Primarului Municipiului Bacau; 
• In temeiul art. 38, alineatul (4), litera „d” si  art.46 alineatul (1)  

din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , cu 
modificarile si completarile ulterioare , inclusiv prin Legea nr. 
286/06.07.2006 

 
 

HOTARASTE 
 
ART. 1 – Se aproba documentatia tehnico–economica – a obiectivelor 
„Construire strada Vasile Lupu”, proiect nr. 16/2/2006 „Construire strada 
Muscatelor” proiect nr. 16/1/2006 si „Construire strada Cerbului” proiect nr. 
16/3/2006 –  anexa nr. 1, parte integranta a prezentei hotarari. 
 
ART. 2  - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivelor 
„Construire strada Vasile Lupu”, „Construire strada Muscatelor” si 
„Construire strada Cerbului”  din municipiul Bacau, conform anexei  nr.2, 
parte integranta a prezentei hotarari.  
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                                 RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru obiectivele  de investitii „Construire strada Vasile Lupu”, „Construire 
strada Muscatelor” si „Construire strada Cerbului” din  municipiul Bacau 
 
 
 
  Documentatia supusa aprobarii este intocmita in conformitate cu 
legislatia si normativele  tehnice in vigoare , motiv pentru care avizam favorabil 
proiectul de hotarare in forma propusa. 
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