
Bugetul de investiþii al
Primãriei Bacãu pentru
2022 - 351,47 milioane lei

B
ugetul total de in-
vestiþii aprobat de
Primãria Bacãu pen-
tru acest an se ridicã
la v a loar e a d e
3 5 1 . 4 7 5 . 0 0 0 le i ,

dupã cum ne-a spus Lucian-Da-
niel Stanciu-Viziteu, primarul Mu-
nicipiul Bãcãu. Conform domniei
sale, sursele de finanþare sunt:

- Programe cu finanþare neram-
bursabilã - 192.535.000 lei,

- Buget local - 37.414.000 lei,
- Excedent bugetar - 50.433.000 lei,
- Credite bancare - 49.521.000 lei,
- Transferuri de la alte unitaþi -

7.747.000 lei,
- Transferuri cãtre alte instituþii -

13.825.000 lei.
Domeniile prioritare de investiþii

ale municipalitãþii sunt mobilitatea
urbanã durabilã, infrastructura din
învãþãmântul preuniversitar, ilumi-
natul public, infrastructura din sã-
nãtate, infrastructura rutierã, cana-
lizarea ºi apa, investiþiile în termofi-
care.

Edilul Bacãului ne-a transmis cã
investiþiile de tip smart aflate in im-
plementare sunt:

- în domeniul învãþãmântului:
"Educaþie digitalã în învãþãmântul
preuniversitar din Municipiul Bacãu
- Echipamente IT mobile ºi alte
echipamente/dispozitive electroni-
ce menite sã faciliteze desfaºurarea
activitãþilor didactice în mediul
on-line, Programul Operaþional
Competitivitate"

- în domeniul administraþiei loca-
le: - "UPS SMART", "Implementarea
unei platforme informatice cu com-
ponente back-office ºi front-office
ca mãsurã de simplificare admini-
strativã ºi optimizare a furnizãrii
serviciilor pentru cetãþeni la nivelul
Municipiului Bacãu" ºi "Platforma
integratã pentru Digitalizarea ºi Au-

tomatizarea Proceselor din Admini-
straþia Publicã".

Sursele de finanþare pentru pro-
iectele smart sunt din fonduri ex-
terne nerambursabile cu cofinanþa-
re de la bugetul de stat ºi bugetul
local ºi din bugetul propriu. Obiec-
tivele smart cu finanþare externã
nerambursabilã sunt în valoare de
19.277.000 lei ºi obiectivele finanþa-
te exclusiv din bugetul propriu
sunt în valoare de 814.000 lei, potri-
vit sursei citate.

Pânã la sfârºitul anului, cele mai
importante lucrãri de investiþii ce
vor fi scoase la licitaþie sunt:

- Sistem de management al trafi-
cului pentru prioritizarea coridoare-
lor de transport public local ºi a de-
plasãrilor cu bicicleta, aplicatie POR,

- Coridor pentru deplasari nemo-
torizate Parcul Cancicov - Stadion -
Bazin de Înot - Universitatea Vasile

Alecsandri (Traseul tineretului si
sportului), aplicaþie POR,

- Modernizarea, dotarea ºi extin-
derea corpurilor Ambulatoriului
Spitalului de Pneumoftiziologie Ba-
cãu, aplicatie POR axa 8.1,

- Coridor pentru deplasãri nemo-
torizate: Centru - ªerbãneºti, aplica-
þie POR,

- Coridor pentru deplasãri nemo-
torizate Centru - Gara Bacãu- Car-
t ier CFR - Sala Polivalentã
CAEX/Parc Industrial (CFR), aplica-
þie POR,

- Traseu pentru deplasãri nemo-
torizate Sud: Centru - Aeroport,
aplicaþie POR,

- Modernizarea staþiilor de tran-
sport public, aplicaþie POR,

- (Re)amenajarea strãzii Prieteniei
din cartierul Mioriþa pe modelul
zona rezidenþialã (home-zone),
aplicaþie POR, - Proiect integrat

"Amenjare Parcãri" în locul baterii-
lor de garaje,

- Modernizare ºi reabilitare Cole-
giul Tehnic de Comunicaþii N.V.Kar-
pen,

- Modernizare ºi reabilitare Cole-
giul Grigore Antipa, aplicaþie POR.

Primarul din Bacãu ne-a mai pre-
cizat: "Cei doi ani de pandemie au
fost destul de dificili, deoarece a
fost nevoie sã mobilizãm resursele
financiare ºi umane cu prioritate
pentru combaterea efectelor epi-
demiei. Totodatã, mãsurile luate de
la instaurarea stãrii de urgenþã au
dus la diminuarea încasãrilor de im-
pozite ºi taxe locale de la contri-
buabili persone fizice ºi juridice, pe
fondul reducerii activitãþii".
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