PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU – PRIMAR ROMEO STAVARACHE
PROPUNERE PORTOFOLIU DE PROIECTE DE INVESTITII (noi si in continuare)
AL MUNICIPIULUI BACAU PENTRU PERIOADA 2007-2013
Nr.
crt

Titlu proiect

Scurtă descriere a obiectivelor proiectului
(nu mai mult de o frază)

Data estimativă de începere a
proiectului şi durata de
implementare a acestuia

Cost total estimativ în
milioane EUR

1.

Consolidare –
reabilitare pod rutier
peste raul Bistrita

Consolidare si modernizare infrastructura acces peste raul
Bistrita

2006
24 LUNI

10

2.

Construire Spital
Municipal

Asigurarea de servicii medicale la standarde europene

2007
24 LUNI

42

3.

Modernizare Bazin de
Inot

Modernizarea si reabilitarea infrastructurii in vederea
asigurarii conditiilor de organizare a competitiilor
internationale

2006
12 LUNI

4

4.

Centru expozitional si
de afaceri

Asigurarea spatiilor necesare dezvoltarii si dinamizarii
mediului de afaceri bacauan si regional

2007
24 LUNI

8,6

Cresterea confortului termic si reducerea pierderilor de
caldura

2007
72 LUNI

125

Cresterea confortului termic si modernizarea
infrastructurii institutiilor de invatamant

2007
72 LUNI

25

5.

6.

Reabilitarea termica a
blocurilor (instalatii
interioare si exterioare)
Reabilitarea termica si
dotarea institutiilor de
invatamant

Nr.
crt

Titlu proiect

Scurtă descriere a obiectivelor proiectului
(nu mai mult de o frază)

Data estimativă de începere a
proiectului şi durata de
implementare a acestuia

Cost total estimativ în
milioane EUR

7.

Managementul integrat
al deseurilor in
municipiul Bacau si
zonele invecinate

- Modernizarea infrastructurii de mediu (deseuri) in
municipiul Bacau si 22 de comune invecinate

8.

Imbunatatirea
sistemelor de
alimentare cu apa
potabila – colectare si
tratare a apelor uzate in
municipiul Bacau

- Imbunatatirea infrastructurii de apa potabila si
canalizare in municipiul Bacau

9.

Extindere sediu
Primaria Bacau

Imbunatatirea infrastructurii si a mediului de lucru al
Executivului Primariei

2007
12 LUNI

0,7

10.

Modernizare Piata
Centrala

Dezvoltarea infrastructurii si modernizare spatii
comerciale

2007
12 LUNI

0,75

11.

Amenajare Piata de
Gross

Asigurarea conditiilor de depozitare si distributie a
legumelor si fructelor pentru Municipiul Bacau

2006
12 LUNI

0,6

12.

Dezvoltarea
infrastructura drumuri
in Municipiul Bacau

Dezvoltarea infrastructurii de drumuri

2007
24 LUNI

25

13.

Extindere si
modernizare aeroport
international

Cresterea sigurantei si a capacitatii traficului aerian din
zona

60 LUNI cu incepere din 2006

60 LUNI cu incepere din 2005

2007
24 LUNI

20

52

50

Nr.
crt

Titlu proiect

Scurtă descriere a obiectivelor proiectului
(nu mai mult de o frază)

Data estimativă de începere a
proiectului şi durata de
implementare a acestuia

Cost total estimativ în
milioane EUR

14.

Constructii de locuinte

Asigurarea necesarului de spatii de locuit

2007
72 LUNI

40

15.

Centru pentru servicii
sociale ‘Camin de
Batrani’

Asigurarea de servicii de servicii sociale la standarde
europene

2007
24 LUNI

3

16.

Pasaj rutier subteran
Str.Oituz – Str. Stefan
Guse

Asigurarea accesului intre zona centrala si cartierul CFR
care va permite fluidizarea traficului rutier in zona

2007
24 LUNI

5

17.

Reabilitare si
modernizare insula de
agrement

Dezvoltarea infrastructurii turistice

2007
12 LUNI

5

18.

Construire centru
sportiv

Realizarea unei baze sportive in vederea dezvoltarii
sportului de performanta

2007
24 LUNI

60

19.

Instalare grup de
cogenerare cu turbina
cu gaze ciclu mixt 63
MW

Cresterea capacitatii de producere a energiei termice si
electrice

2007
24 LUNI

45

20.

Reabilitare retea
secundara de distributie
energie termica

Reducerea pierderilor de energie termica

2008
72 LUNI

25

21.

Reabilitare retea de
distributie apa potabila
si canalizare

Reducerea pierderilor de apa

2006
72 LUNI

25

Nr.
crt
22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

Titlu proiect
Modernizare Camin si
Cantina Liceul
Economic (Colegiul Ion
Ghica)
Construire centru de
agrement si turism
padurea Tamas
Dezvoltarea retelelor de
utilitati (apa, canal,
energie electrica, gaz
metan) pentru zona
metropolitana Bacau
Dezvoltarea retelelor de
drumuri pentru zona
metropolitana Bacau
Reabilitare obiectiv
cultural ‘Teatru de
Vara’
Construire campus
preuniversitar
Construirea unui
incinerator de deseuri
periculoase
Extindere, modernizare
si parcare imobil Str. H.
Coanda nr. 2

Data estimativă de începere a
proiectului şi durata de
implementare a acestuia

Cost total estimativ în
milioane EUR

Imbunatatire infrastructura invatamant

2007
24 LUNI

0,6

Dezvoltarea infrastructurii turistice

2008
24 LUNI

20

Dezvoltarea infrastructurii de utilitati

2007
72 LUNI

100

Dezvoltarea infrastructurii de drumuri

2007
72 LUNI

150

Dezvoltarea mediului cultural bacauan

2007
24 LUNI

5

Dezvoltarea sistemului de invatamant si calificare
profesionala

2007
24 LUNI

6

Reducerea poluarii

2008
12 LUNI

10

Asigurarea infrastructurii adecvate pentru evidenta
populatiei si pasapoarte

2006
12 LUNI

1

Scurtă descriere a obiectivelor proiectului
(nu mai mult de o frază)

Data estimativă de începere a
proiectului şi durata de
implementare a acestuia

Cost total estimativ în
milioane EUR

Nr.
crt

Titlu proiect

Scurtă descriere a obiectivelor proiectului
(nu mai mult de o frază)

30.

Implementarea si
certificarea unui Sistem
de Management al
Calitatii in conformitate
cu standardul SR EN
ISO 9001 :2001

- Organizarea institutiei in conformitate cu cerintele ISO
9001;
- Instruirea personalului;
- Asigurarea logisticii necesare;
- Implementarea cerintelor ISO 9001;
- Certificarea SMC;

24 de luni cu incepere trim. II anul 2007

0,2

31.

Implementare soft
privind asistarea
conducerii in cadrul
procesului decizional

- Asigurarea managementului arhivei
- Organizarea eficace a corespondentei

12 luni cu incepere trim. II anul 2007

0,05

32.

Program de instruire a
personalului aparatului
propriu cu privire la
administratia publica
locala

- Imbunatatirea cunostintelor personalului
- Cresterea nivelului de constientizare si de competenta a
personalului

24 luni cu incepere trim. II anul 2007

0,1

33.

Studiu privind
eficientizarea
organizarii resurselor
umane

- Omul potrivit la locul potrivit
- Stabilirea capacitatii de resurse umane in functie de
activitatile desfasurate in cadrul primariei

12 luni cu incepere trim. II anul 2007

0,05

Total 864,65 mil. Euro

