
ROMÂNIA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 
RESPONSABIL APLICAREA LEGII NR.52/2003 privind transparența decizională in 
admnistrația publică 
Nr. 119180/28.02.2022 
            PROCES-VERBAL 
 Incheiat astăzi 23.02.2022  la PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU cu ocazia dezbaterii 
publice, referitoare la:”Proiectul de hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL 
DE ARHITECTURA SI ESTETICA URBANA PENTRU MUNICIPIUL BACAU” 

Referitor la acest proiect de hotărâre s-au derulat următoarele activități: 
1.Publicarea documentației pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău 
https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/ 
2.Afișarea, la sediul Primăriei Municipiului Bacău, Anunțului prin care Primarul Municipiului 
BACĂU propune locuitorilor și asociațiilor legal constituite din municipiul Bacău, ”Proiectul de 
hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL DE ARHITECTURA SI ESTETICA 
URBANA PENTRU MUNICIPIUL BACAU”. 
3.Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor , sugestiilor și opiniilor cu valoare de 
recomandare 7.02.2022-17.02.2022. 
4.La inițiativa instituției, in data de 22.02.2022, orele 17.30, s-a organizat dezbaterea publică 
pentru ” Proiect de hotarare privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL DE 
ARHITECTURA SI ESTETICA URBANA PENTRU MUNICIPIUL BACAU”, în urma căreia  
s-a intocmit Procesul Verbal cu nr. 119180/ 28.02.2022. 
La dezbaterea publică s-au inscris la cuvânt un număr de 7 cetățeni/reprezentanți ai unor societăți 
comerciale care au purtat discuții cu Arhitectul Șef al Municipiului Bacău referitoare la: 
1.Partea I- Capitolul II- GENERALITĂȚI 
Art.7 alin.(59)  
Dna.Otilia Lupu – S.C. GRAFPRINT INVEST S.R.L.-Colantarea este reglementata la RAR, prin 
inscrierea in certificatul de inmatriculare a masinii. 
Art.7 alin 73 
Dl.Nicolae Rusei – ASOCIATIA HORECA BACAU – „Sezonul este stabilit diferit fata de alte 
localitati din tara. Taxa pentru terasa se plateste si in extrasezon. 
SECŢIUNEA a 4-a - Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport 
publicitar 
Avand in vedere prevederile Art 36 alin 6 pentru suporturile port-afis montate de municipiul Bacau 
consider ca ar trebui limitat la lipirea unui singur afis pentru fiecare zona cu astfel de suporturi 
port-afis. 
SECŢIUNEA a 6-a - Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor 
Avand in vedere Sectiunea 6 consider ca trebuie precizat care este inaltimea minima a acestor 
mesh-uri. Totodata trebuie tinut cont de inaltimea maxima pentru ca in cazul celor prea mari sunt 
necesari suporti de ancorare si chiar fundatii pentru stalpii de sustinere.” 
SECŢIUNEA a 9-a - Reguli generale privind amplasarea afişelor publicitare, a anunţurilor 
de mică publicitate și colantarea spațiului vitrat 

-reprezentant magazine ” Profi” – „Se propune colantare cu o singura culoare, 
dar siglele sunt nu sunt intr-o singura culoare. 

Dl. Sorin Menciu 

https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/


PARTEA a III-a-REGULAMENT PRIVIND IDENTITATEA CROMATICĂ A 
MUNICIPIULUI BACĂU 
Dl. Sorin Menciu-Este prea generala afirmatia „fără efecte stridente, dar cu tratare compactă și 
armonioasă a volumelor” 

REGULAMENT DE URBANISM COMERCIAL  
 

CAPITOLUL I - SCOPUL REGULAMENTULUI DE URBANISM COMERCIAL 
Dna. Irina Andrieș-reprezentant magazine second-hand solicită înlăturarea art.82 din prezentul 
Regulament.Doamna Andrieț a depus și o petiție împotriva interzicerii magazinelor second-hand 
în zona centrală a Bacăului, semnată de un număr de 1662 cetățeni ai municipiului Bacău. 
Dl.Petrică Comanof -reprezentant magazine second-hand solicită înlăturarea art.82 din prezentul 
Regulament.S-a depus și o solicitarea semnată de un număr de 1   de persoane care sunt împotriva 
acestui articol. 
Dl.Codrin Curteanu-reprezentant sală jocuri de noroc – solicită clarificări cu privire la art. 82 din 
regulamentul supus dezbaterii. 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII, AUTORIZARE ȘI 
SANCȚIUNI 

 
CAPITOLUL I PROCEDURA DE OBȚINERE AVIZE/ACORDURI 
Dl.Sorin Menciu- Art.132 „Avizul pentru publicitate temporara este de maxim 30 zile si se poate 
prelungi numai odata. Dupa 60 zile trebuie sa dam afisele jos. 
Art. 138.La emiterea certificatului de urbanism de către Primăria Municipiului Bacau, dosarul va 
conține, în plus față de actele solicitate pentru eliberarea Certificatului de urbanism în scopul 
construirii, următoarele:  
a. imagini fotografice cu situația existentă; 
b. imagini fotografice cu vecinătățile situației existente; 
c. simulare foto cu imobilul propus. Cine face simularea foto?” 
 

În cadrul ședinței s-a discutat și s-a răspuns pe marginea chestiunilor prezentate anterior  
urmând ca alte chestiuni/ propuneri, să fie discutate in data de 21.03.2022 când va  fi organizată o 
nouă dezbatere publică. 

Ședința dezbaterii publice se incheie la ora 19.15. 
   La dezbaterea publică au participat: 

1.Din partea Primăriei Municipiului Bacău: 

Dna.Diana Mihaela Marin-Arhitect-Șef al Municipiului Bacău 

Dna. Mirela Ionică- Direcția Urbanism 

Dna Sorina-Ioana Călțaru– Responsabil aplicare Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională in admnistrația publică 

Dna Simona Brezeanu- Responsabil aplicare Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională in admnistrația publică 

 

2.Din partea cetățenilor/ reprezentanți ai unor societăți comerciale : 

Dna Otilia Lupu -reprezentant S.C. GRAFPRINT INVEST S.R.L; 

PARTEA a IV-a 

PARTEA a V-a 



Dl.Sorin Menciu –reprezentant magazine ” Profi Invest”; 

Dl.Codrin Curteanu-reprezentant sală jocuri de noroc; 

Dna. Andrieș Irina – proprietar magazine second-hand-”Original Clothes”; 

Dl.Petrică Comanof – proprietar magazine second-hand; 

Dl.Nicolae Rusei –președinte HO.RE.CA. Bacău. 

 

 

Dl.Cătălin Bogdan Crețu- consilier local PNL 

Dl.Dorin Chirilescu-consilier local independent 

Dl.Cristinel Manolache-consilier local P.E.R. 
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