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Pentru a activa in  domeniul investitiior trebuie sa constientizezi ca trebuie sa dispui 
de un ansamblu de calitati cum ar fi profesionalism, ambitie, daruire si nu in ultimul 
rand disponibilitatea la efort fizic si intelectual . Desi sunt numeroase activitatile care 
cer aceste calitati, nu din toate se obtin rezultate vizibile si durabile pentru o 
comunitate intreaga.  

Anul 2009 a reprezentat pentru activitatea de investitii un an cu dificultati datorita 
crizei financiare dar si cu satisfactii tinand seama de faptul ca eforul colectivului este 
rasplatit de bucuria de a vedea cum calitatea vietii cetatenilor municipiului este 
imbunatatita cu fiecare obiectiv realizat. 
 
Astfel prin efortul intregului colectiv al Seriviciului Tehnic Investitii au fost finalizate 
obiective ca : 

 Reabilitarea termica a 31 de blocuri 
 Construirea de locuinte sociale str. Tipografilor 
 LTE locuinte str. Narciselor 4A 
 LTE locuinte construite prin credit ipotecar in str. Teiului-zona Bucegi 

III, 
 Contorizare energie termica pentru 28 unitati de invatamant 
 Modernizarea sistemului de alimentare cu energie electrica a Spitalului 

de Pneumoftiziologie Bacau 
 Consolidare cantina Grup Scolar Grigore Antipa 

Totodata s-a urmarit executia urmatoarelor obiective : 
• Construirea Spitalului Municipal 
• Modernizarea Teatrului de Vara 
• Reabilitare retele termice secundare LOT 1,4 

si realizarea/finalizarea documentatiilor tehnice de executie pentru : 

 Modernizarea a 40 de obiective reprezentand sensuri giratorii, parcari si 
retele tehnico-edilitare 

 Amenajarea unui nou Parc Auto 
 Amenajare Cimitir Sarata II 
 Modernizare Spital de Pneumoftiziologie Bacau 
 Realizarea unor obiective finantate prin POR (Centru de agrement si 

turism “ Padurea Tamas “ , Reabilitare si modernizare “ Insula de 
agreement “, etc ) 

 Reabilitarea termica 34 de blocuri 
 Inventarierea blocurilor din mun. Bacau ce urmeaza a fi cuprinse in 

Programul national de reabilitare 
 Reabilitare cladire CLUBUL PENSIONARILOR II, str. Soimului 
 Reabilitare retele termice secundare LOT 2,3,4 
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Din centralizarea rezultatelor financiare prezentam situatia realizarii programelor de 
investitii pentru perioada 2004 – 2009: 

AN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Total  

realizat 
14,4 mil. 

RON 
21,6 mil. 

RON 
52,6 mil. 

RON 
127,4 mil. 

RON 
108,7 mil. 

RON 
75,56 mil 

RON 
  
In perioada 2004 - 2008, Primaria Municipiului Bacau a cheltuit peste 400 milioane 
RON doar pentru investitii publice. Sursele de finantare provin din bugetul local, 
credite interne, taxa de salubrizare, bugetul de stat. Acest buget de investitii nu 
include fondurile externe nerambursabile pe programele PHARE, ISPA si POR. 
 


