
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BACAU 
 
 
 
 

 HOTARARE 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, Faza – studiu de fezabilitate 
pentru obiectivul de investitii « Consolidare pod Serbanesti, pasarele pietonale si 

utilitati, în municipiul Bacau » 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 
  Avand în vedere : 

- Prevederile art.40 din O.U.G.nr.45/2003, privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006, nr.379/2005; 
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacau; 
- În temeiul  art.38(4)  litera d” si art.46 (1) si (2)  lit.”e”  din  

Legea nr.  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,  Faza – studiu de fezabilitate  
pentru obiectivul « Consolidare pod Serbanesti, pasarele pietonale si utilitati, în 
municipiul Bacau », proiectul de executie, anexa nr.1, parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 

        Art.2 – Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului 
« Consolidare pod Serbanesti, pasarele pietonale si utilitati, în municipiul Bacau »,  
conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
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ROMANIA                                                                           Anexa nr.2 
JUDETUL BACAU                                                           la  hotararea 
CONSILIUL LOCAL AL                                             nr.195/31.07.2006 
MUNICIPIULUI BACAU                        
 
 
 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
AI INVESTITIEI „ CONSOLIDARE  POD SERBANESTI,  PASARELE 

PIETONALE SI UTILITATI, ÎN MUNICIPIUL BACAU” 
 
 
 
 
1.Valoarea totala a investitiei 
 
    Conform devizului general întocmit  de proiectant valoarea totala a investitiei este 
de 36.633.270 RON din care C + M 34.411.230 RON. 
 
 
2.Date tehnice ale investitiei 

- lungime pod principal                       -   317,00 ml 
- latime carosabil pod principal           -     14,00 ml 
- lungime pasarele pietonale                -   317,00 ml 
- latime pasarele pietonale                    -      3,00 ml 
- lungime pod canal de fuga                 -     20,00 ml 
- latime carosabil pod canal de fuga     -    14,00 ml 
- latime trotuare pod canal de fuga       - 2 x 2,25 ml 
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