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Nr.159865 din 12.07.2022 
  ANUNT 

   Referitor: elaborarea unui proiect de act normativ 

    Astăzi, 13.07.2022, Primăria Municipiului Bacău, anunţă deschiderea procedurii de 
transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act 
normativ: ” PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea prin procedură a unui 
număr de 7 autorizaţii taxi pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane în 
regim de taxi, la nivelul municipiul Bacău” 

    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz): • nota de 
fundamentare a proiectului; • expunerea de motive; • referatul de aprobare privind 
necesitatea adoptării actului normativ propus; • studiile de fundamentare (studiul de 
impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor; • textul complet al 
proiectului actului respectiv: • alte documente considerate relevante. 
    Documentaţia poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituţiei, la https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-
2003/ 

• la sediul instituţiei din Calea Mărășești nr.6, Bacău;
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, după achitarea, la Impozite și

Taxe Locale Bacău, a taxei, in valoare de 7 lei/pg. conform Anexa nr.7, pct.1  din 
H.C.L. nr.431/2021;
• pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei, str. N.
Titulescu nr. 3, Bacău.
    Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 
25.07.2022: 
[ ] prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul 
..................; 
[x] ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:
sorina.caltaru@primariabacau.ro;
[ x] prin poştă, pe adresa : Primăria Municipiului Bacău, Calea Mărășești nr.6, Bacău;
[ x] la Centrul de Informare Cetățeni, la adresa: str. N.Titulescu nr.3, între orele:8.00-
16.00.
    Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiect de hotărâre 
privind atribuirea prin procedură a unui număr de 7 autorizaţii taxi pentru desfăşurarea 
activităţii de transport persoane în regim de taxi, la nivelul municipiul Bacău” 

mailto:contactprimarie@primariabacau.ro
https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/
https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/


   

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 
 

Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017 

Email:  contactprimarie@primariabacau.ro tel:  +40 (234) 581849    •    Fax: +40 (234) 588757 

     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe 
pagina de internet a instituţiei, la linkul https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-
2003/  
    Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 
    Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se 
dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris 
de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică. 
 
    Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: 
telefon:0234.208.900, e-mail: sorina.caltaru@primariabacau.ro, persoană de contact: 
Sorina  Ioana Călțaru. 
 
 
 
 
 
 
     PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,  
                                    Lucian –Daniel STANCIU-VIZITEU 
 
 
 
 
 
 
   Responsabil cu aplicarea Legii nr.52/2003 
     Sorina –Ioana CĂLȚARU 
 
 
 

mailto:contactprimarie@primariabacau.ro

