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        Nesecret 
           Nr.: 782 

Data: 20.01.2022 
           Exemplar nr. __ 
 
 
                                                                                             A P R O B 
                                                                             Primarul Municipiului Bacău 
                                                                    LUCIAN-DANIEL STANCIU VIZITEU 
 
 
    
 
 

R E F E R A T 
 

Subsemnatul Iftene Lucian-Dumitru, Director Executiv al Poliţiei Locale a Municipiului 

Bacău, având în vedere numeroasele sesizări primite de la cetățeni, precum și constatările 

efectivelor din subordine, din care rezultă faptul că pe raza municipiului Bacău sunt constatate 

nereguli privind parcarea/staționarea autovehiculelor, atât în parcările publice cu plată cât și în 

celelalte parcări, propunem modificarea și completarea Anexei nr. 1 din H.C.L. 84 din 2008, cu 

modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 

ART. 6 
Forma inițială: 
„Art. 6 (1) Parcările publice cu plată vor fi utilizate contra cost pe bază de: 

- Tichet de parcare; 
- Abonament zilnic de parcare cu timp de staţionare – 12h; 
- Abonament lunar de parcare; 
- Contract – abonament; 
  (2) Abonamentele şi contractele-abonament se eliberează sau se încheie de către 

administratorul parcărilor cu plată.” 
Forma propusă: 
„Art. 6 (1) Parcările publice cu plată vor fi utilizate contra cost pe bază de: 

- Tichet de parcare; 
- Abonament zilnic de parcare cu timp de staţionare – 12h; 
- Abonament lunar de parcare; 
- Contract – abonament; 
- SMS (Short Message Service”; 
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  (2) Abonamentele şi contractele-abonament se eliberează sau se încheie de către administratorul 
parcărilor cu plată.” 
 

ART. 7 
Forma inițială 
„Art. 7 (1) – Folosirea parcărilor publice cu plată se poate face numai după achitarea unei taxe de 
parcare. 

(2) Taxele aferente utilizării parcărilor publice cu plată, prezentate în Anexa nr. 3 la 
prezenta hotărâre, vor fi încasate prin: 

a) casieri special desemnaţi să elibereze tichete de parcare; 
b) prin folosirea „distribuitorilor de tichete de parcare”; 
c) abonament; 
d) contract – abonament;” 

Forma propusă 
„Art. 7 (1) – Folosirea parcărilor publice cu plată se poate face numai după achitarea unei taxe de 
parcare. 

(2) Taxele aferente utilizării parcărilor publice cu plată, prezentate în Anexa nr. 3 la 
prezenta hotărâre, vor fi încasate prin: 

a) casieri special desemnaţi să elibereze tichete de parcare; 
b) prin folosirea „distribuitorilor de tichete de parcare”; 
c) abonament; 
d) contract – abonament;” 
e) SMS (Short Message Service)” 

 
ART. 18 

 Forma inițială: 
„Art. 18  Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a) Parcarea fără tichet sau abonament, cu tichet nevalidat corespunzător sau refolosit; 
b) Depăşirea timpului de staţionare conferit de tichetul folosit; 
c) Parcare cu tichete, abonamente neconforme sau expirate; 
d) Parcarea cu tichete sau abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea elementelor 

de identificare. 
e) Refuzul conducătorului auto de a plăti taxa de parcare. 
f) Distrugerea, deteriorarea şi vandalizarea aparatelor de taxat si a dispozitivelor de 

rezervare. 
g) Parcarea autovehiculelor cu nerespectarea marcajului pentru locul de parcare. 
h) Parcarea în zonele rezervate autovehiculelor speciale ale persoanelor cu handicap. 
i) Parcarea autovehiculelor pe trotuare aflate în domeniul public al municipiului Bacău. 
j) Parcarea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone. 
k) Rezervarea locurilor de parcare fara a detine contract de rezervare incheiat cu operatorul 

sistemului de parcare prin ingrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace 
materiale; 

l) Stationarea fara drept pe locurile de parcare rezervate prin contract, semnalizate  printr-un 
dispozitiv agreat de catre operatorul sistemului de parcare; 

m) Expunerea vehiculelor şi autovehiculelor în vederea vânzării, a efectuării oricărui fel de 
publicitate neautorizată pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, cu excepţia 
locurilor special amenajate în acest scop; 

n) Parcarea vehiculelor în dreptul garajelor, ușilor destinate aprovizionării magazinelor sau a 
căilor de acces ce deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice; 

o) Refuzul conducătorilor de vehicule de a elibera spațiul public în condițiile art. 17, alin.(2);” 
Forma propusă: 
„Art. 18  Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a) Parcarea fără tichet, abonament sau SMS (Short Message Service), cu tichet nevalidat 
corespunzător sau refolosit; 

b) Depăşirea timpului de staţionare conferit de tichetul folosit; 



 
 

   
                    

c) Parcare cu tichete, abonamente neconforme sau expirate; 
d) Parcarea cu tichete sau abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea elementelor de 

identificare; 
e) Refuzul conducătorului auto de a plăti taxa de parcare; 
f) Parcarea autovehiculelor cu nerespectarea marcajului pentru locul de parcare; 
g) Parcarea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone; 
h) Rezervarea locurilor de parcare fără a deține contract de rezervare încheiat cu operatorul 

sistemului de parcare, prin îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale; 
i) Staționarea  fără drept pe locurile de parcare rezervate prin contract, semnalizate  printr-un 

dispozitiv agreat de către operatorul sistemului de parcare; 
j) Expunerea vehiculelor şi autovehiculelor în vederea vânzării, a efectuării oricărui fel de 

publicitate neautorizată pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, cu excepţia 
locurilor special amenajate în acest scop; 

k) Parcarea vehiculelor în dreptul garajelor, ușilor destinate aprovizionării magazinelor sau a 
căilor de acces ce deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice; 

l) Refuzul conducătorilor de vehicule de a elibera spațiul public în condițiile art. 17, alin.(2);” 
 
NOTĂ: facem precizarea că propunem eliminarea lit. f, h și i din forma inițială a art.18 din 
prezentul act normativ, având în vedere următoarele considerente: 

• lit. f – infracțiunea de distrugere/distrugere calificată – este o faptă de natură penală, 
fiind prevăzută și pedepsită de art. 253-254 Cod penal; 

• lit. h – parcarea/staționarea autovehiculelor pe locurile special amenajate, semnalizate 
și destinate persoanelor cu handicap – este o faptă prevăzută și sancționată atât de Legea 
448/2006 (Cap.IX, art.100, alin.(1), lit.f), cât și de Anexa la H.C.L. 295/2021 (Cap.X, art.22, 
lit.m); 

• lit. i – parcarea/staționarea autovehiculelor pe trotuar – este o faptă prevăzută și 
sancționată de Anexa la H.C.L. 295/2021 (Cap.X, art.22, lit.l); 
 

ART. 21 
Forma inițială: 

„Art. 21– Sancţiunile pentru faptele menţionate la art. 18 sunt: 
a) Amendă de la 20 lei la 50 lei pentru faptele prevăzute la lit. b, d, g, k; 
b) Amendă de la 50 lei la 100 lei pentru faptele prevăzute la lit. a, c, i, j; 
c) Amendă de la 100 lei la 500 lei pentru faptele prevăzute la lit. h, e, k, l, m; 
d) Amendă de la 300 lei la 1.000 lei faptele prevăzute la lit. f;” 

Forma propusă: 
„Art. 21– Sancţiunile pentru faptele menţionate la art. 18 sunt: 

a) Amendă de la 300 lei la 1.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. b, d, f; 
b) Amendă de la 500 lei la 1.500 lei pentru faptele prevăzute la lit. a, c, g, k; 
c) Amendă de la 700 lei la 2.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. e, h, i, j, l;” 

 
Față de aspectele prezentate, respectuos vă adresez rugămintea domnule Primar, de a analiza 

și dispune măsuri în consecință. 
 
  
Cu deosebită considerație ! 

Poliția Locală a Municipiului Bacău 
Director Executiv, 

IFTENE Lucian – Dumitru 
 

 
                                                                                                                          
Redactat: P.L.M.B./S.O.P.E.P./B.O.P.E.P./ZO/ZO 
Nr. exemplare: 2 ex. 
Exemplar 1 – Primarul Municipiului Bacău 
Anexă 1: - 
Exemplar 2 – P.L.M.B. - S.O.P.E.P. 



 
 

   
                    

MUNICIPIUL BACĂU 
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU      
                Nesecret 
NR         Nr.: 1311 
         Data: 02.02.2022 
         Exemplar unic 
 
 
 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 
la proiectul de modificare și completare a Anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 84/2008 – 

privind aprobarea reglementării serviciilor publice de întreținere și exploatare a 
parcărilor publice auto din municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea 

acestor parcări 
 
 
 Temeiul legal al proiectului de completare a H.C.L. nr. 84/2008, îl constituie prevederile 
O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ și ale Legii nr. 52/2003 – privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, prin modificarea și completarea H.C.L. nr. 84/2008 – privind aprobarea 
reglementării serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din municipiul 
Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, se are în vedere: 

1. includerea la art.6, alin.(1) și art.7, alin.(2), ca și modalitate de plată a utilizării parcării 
publice cu plată, posibilitatea achitării contravalorii prin intermediul serviciului de 
mesagerie SMS (Short Message Service); 

2. eliminarea disfuncționalităților măsurilor sancționatorii, în raport cu alte acte normative, 
având în vedere faptul că unele din contravențiile prevăzute în forma inițială, fie erau 
prevăzute în alte acte normative (ex: parcarea pe trotuar – prevăzută și sancționată și de 
H.C.L. nr. 295/2021, parcarea pe locurile special destinate persoanelor cu handicap – 
prevăzută și sancționată și de Legea nr. 448/2006), fie întruneau aspectele constitutive 
ale unei infracțiuni (distrugerea/distrugerea calificată – faptă prevăzută și pedepsită de 
art. 253-254 Cod penal); 

3. cuantumul actual al sancțiunilor contravenționale pentru contravențiile prevăzute în 
forma inițială a actului normativ, nu este de natură a corecta și combate faptele 
contravenționale referitoare la utilizarea parcărilor publice cu plată; 

 Competența aprobării prezentului proiect aparține Consiliului Local al Municipiului Bacău, 
în temeiul art.129 alin.(2), lit.d și alin.(7), lit.n, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 
31 iulie 2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

    
Șeful Poliției Locale a Municipiului Bacău 

Director Executiv, 
IFTENE Lucian – Dumitru 

 
 
 
Redactat: P.L.M.B./S.O.P.E.P./B.O.P.E.P./ZO/ZO 
Nr. exemplare: 1 ex. 
Exemplar 1 – C.L.M. Bacău 
Anexă 1: - 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
                    

MUNICIPIUL BACĂU 
POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU  
NR 
 
 
                    Nesecret 
         Nr.: 1312 
         Data: 02.02.2022 
         Exemplar unic 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                   A P R O B 
                                                                                                        Primarul Municipiului Bacău 
                                                                                         LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 
 
 
 
                                                                   STUDIU DE IMPACT 
 

SECȚIUNEA 1 
                                                          Motivul emiterii actului normativ  
 
            Propunerea de modificare și completare a Anexei nr.1 a H.C.L. 84/2008 – privind 
aprobarea reglementării serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto 
din municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, este determinată de: 

1. necesitatea includerii la art.6, alin.(1) și art.7, alin.(2), ca și modalitate de plată a 
utilizării parcării publice cu plată, posibilitatea achitării contravalorii prin intermediul 
serviciului de mesagerie SMS (Short Message Service); 

2. eliminarea disfuncționalităților măsurilor sancționatorii, în raport cu alte acte normative, 
având în vedere faptul că unele din contravențiile prevăzute în forma inițială, fie erau 
prevăzute în alte acte normative (ex: parcarea pe trotuar – prevăzută și sancționată și de 
H.C.L. nr. 295/2021, parcarea pe locurile special destinate persoanelor cu handicap – 
prevăzută și sancționată de Legea nr. 448/2006), fie întruneau aspectele constitutive ale 
unei infracțiuni (distrugerea/distrugerea calificată – faptă prevăzută și pedepsită de art. 
253-254 Cod penal); 

3. modificarea cuantumului actual al sancțiunilor contravenționale pentru contravențiile 
prevăzute în forma inițială a actului normativ, având în vedere faptul că cele actuale nu 
sunt de natură a corecta și combate faptele contravenționale referitoare la utilizarea 
parcărilor publice cu plată; 

 
SECȚIUNEA 2 

                                          Impactul economico-social al proiectului de act normativ 
 
           Prin modificarea și completarea Anexei nr.1 a H.C.L. nr. 84/2008 – privind aprobarea 
reglementării serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din 
municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, se pun în vedere 
actualizările de ordin legislativ, precum respectarea Legii nr. 52/2003 – privind transparența în 
administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare.     
 



 
 

   
                    

SECȚIUNEA 3  
                                                    Impactul financiar asupra bugetului local 
         
            Având în vedere faptul că prin modificările și completările propuse, se mărește cuantumul 
sancțiunilor contravenționale pentru încălcarea prevederilor actului normativ menționat, impactul va fi 
unul care va asigura buna desfășurare a activității UAT Bacău. 
 

SECȚIUNEA 4 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 
                Proiectul propus va modifica și completa acest act normațiv, va conduce la reglementarea 
utilizării parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Bacău, precum și la diminuarea numărului de 
fapte contravenționale constatate în aceste parcări.  
 

SECȚIUNEA 5 
Efectele proiectului de act normativ asupra mediului 

 
                 Nu este cazul.  
 

SECȚIUNEA 6 
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act 

normativ 
 

             Se vor respecta prevederile Legii 52/2003 – privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv consultarea 
publică, prin intermediul: 
     - site-ului UAT Municipiul Bacău; 
     - anunțului publicat în mass-media locală; 
     - afișajului la sediul propriu.   
 

SECȚIUNEA 7 
Măsuri de implementare 

 
            După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis Poliției Locale a Municipiului 
Bacău, spre luare la cunoștință și punere în aplicare. 
                 

Având în vedere aspectele menționate anterior am elaborat prezentul proiect de 
modificare și completare a Anexei nr.1 a H.C.L. 84/2008 - privind aprobarea reglementării 
serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău și 
regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări. 
                  Prezentul studiu de impact, s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările 
ulterioare. 
                                                                                  
 
          
 

 Poliția Locală a Municipiului Bacău 
Director Executiv, 

IFTENE Lucian-Dumitru 
 
 
 
Redactat: P.L.M.B./S.O.P.E.P./B.O.P.E.P./ZO/ZO 
Nr. exemplare: 1 ex. 
Exemplar 1 – C.L.M. Bacău 
Anexă 1: - 



 
 

   
                    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr.  

 
 

                                                                                        PROIECT AVIZAT 
                                                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                          NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea  H.C.L. 84/2008  privind aprobarea reglementării 

serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din municipiul 
Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, cu modificările și 

completările ulterioare 
 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 105475/20.01.2022 înaintat de Poliția Locală a Municipiului Bacău 
prin care se propune  modificarea și completarea  H.C.L. 84/2008, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Expunerea de motive nr. ..........prezentată de Primarul Municipiului Bacău; 
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr.  
- Studiu de Impact nr.110987/04.02.2022 
-  Nota de Fundamentare nr.110987/1/04.02.2022; 
- Prevederile art. 59 alin.(1) și alin.(2) și ale art. 60 alin.(1) din Legea nr. 24 din 
27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.1 alin.(1) și ale art.22 din OG nr.43 din 28 August 1997, 
republicată, privind regimul drumurilor; 
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, actualizată; 
- Prevederile H.C.L. 84/2008 – privind aprobarea reglementării serviciilor 
publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău și 
regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări; 
- Prevederile H.C.L. 223/2015  privind completarea H.C.L. nr.84/2008 prin care 
au fost aprobate serviciile publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto 
din municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, 
modificată și completată; 
- Prevederile H.C.L. 188/2012  privind modificarea și completarea H.C.L. 
nr.84/2008 prin care au fost aprobate serviciile publice de întreținere și exploatare a 



 
 

   
                    

parcărilor publice auto din municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea 
acestor parcări, modificată și completată; 
- Prevederile H.C.L. 350/2011  privind modificarea și completarea H.C.L. 
nr.84/2008 prin care au fost aprobate serviciile publice de întreținere și exploatare a 
parcărilor publice auto din municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea 
acestor parcări, modificată și completată; 
- Prevederile H.C.L. 171/2011  privind completarea H.C.L. nr.84/2008 prin care 
au fost aprobate serviciile publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto 
din municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări; 
- Prevederile H.C.L. 359/2010  privind completarea H.C.L. nr.84/2008 prin care 
s-a  aprobat reglementarea serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor 
publice auto din municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor 
parcări; 
- Prevederile H.C.L. 152/2010  privind modificarea și completarea H.C.L. 
nr.84/2008 de reglementare a serviciilor publice de întreținere și exploatare a 
parcărilor publice auto din municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea 
acestor parcări; 
- Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit.a), ale art. 197 
alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. m) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare: 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se modifică art.6 la Anexa nr.1 la HCL nr. 84/2008, modificată și completată, 
și va avea următorul cuprins: 
„Art. 6 (1) Parcările publice cu plată vor fi utilizate contra cost pe bază de: 

- Tichet de parcare; 
- Abonament zilnic de parcare cu timp de staţionare – 12h; 
- Abonament lunar de parcare; 
- Contract – abonament; 
- SMS (Short Message Service”; 

  (2) Abonamentele şi contractele-abonament se eliberează sau se încheie de către 
administratorul parcărilor cu plată.” 
 
Art.2 Se modifică art.7 din Anexa nr.1 la HCL nr. 84/2008, modificată și completată 
și va avea următorul cuprins: 
„ Art. 7 (1) – Folosirea parcărilor publice cu plată se poate face numai după achitarea 
unei taxe de parcare. 
(2) Taxele aferente utilizării parcărilor publice cu plată, prezentate în Anexa nr. 3 la 
prezenta hotărâre, vor fi încasate prin: 
a) casieri special desemnaţi să elibereze tichete de parcare; 
b) prin folosirea „distribuitorilor de tichete de parcare”; 
c) abonament; 



 
 

   
                    

d) contract – abonament;” 
e) SMS (Short Message Service)” 
 
Art.3 Se modifică art.18 din Anexa nr.1 la HCL nr. 84/2008, modificată și 
completată și va avea următorul cuprins: 
„Art. 18  Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a) Parcarea fără tichet, abonament sau SMS (Short Message Service), cu tichet 
nevalidat corespunzător sau refolosit; 

b) Depăşirea timpului de staţionare conferit de tichetul folosit; 
c) Parcare cu tichete, abonamente neconforme sau expirate; 
d) Parcarea cu tichete sau abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea 

elementelor de identificare; 
e) Refuzul conducătorului auto de a plăti taxa de parcare; 
f) Parcarea autovehiculelor cu nerespectarea marcajului pentru locul de parcare; 
g) Parcarea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone; 
h) Rezervarea locurilor de parcare fără a deține contract de rezervare încheiat cu 

operatorul sistemului de parcare, prin îngrădirea cu gard mobil sau sub forma 
altor mijloace materiale; 

i) Staționarea  fără drept pe locurile de parcare rezervate prin contract, 
semnalizate  printr-un dispozitiv agreat de către operatorul sistemului de 
parcare; 

j) Expunerea vehiculelor şi autovehiculelor în vederea vânzării, a efectuării 
oricărui fel de publicitate neautorizată pe domeniul public sau privat al 
municipiului Bacău, cu excepţia locurilor special amenajate în acest scop; 

k) Parcarea vehiculelor în dreptul garajelor, ușilor destinate aprovizionării 
magazinelor sau a căilor de acces ce deservesc proprietățile alăturate 
drumurilor publice; 

l) Refuzul conducătorilor de vehicule de a elibera spațiul public în condițiile art. 
17, alin.(2);” 

 
 Art.4 Se modifică art.21  din Anexa nr.1 la HCL nr. 84/2008, modificată și 
completată și va avea următorul cuprins: 
”Art. 21– Sancţiunile pentru faptele menţionate la art. 18 sunt: 
a) Amendă de la 300 lei la 1.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. b, d, f; 
b) Amendă de la 500 lei la 1.500 lei pentru faptele prevăzute la lit. a, c, g, k; 
c) Amendă de la 700 lei la 2.000 lei pentru faptele prevăzute la lit. e, h, i, j, l;” 
 
Art.5.  Celelalte prevederi ale HCL nr. 84/2008, modificată și completată, sunt și 
rămân in vigoare. 

 
Art.6. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău. 

 
Art.7. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului 
Municipiului Bacău și Poliției Locale a Municipiului Bacău. 
 



 
 

   
                    

 Art.8. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se 
comunica în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea 
legalității. 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 
 
 
 

 
Red. C.S/Ds-I-A-2/ex1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
                    

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr.  
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea  H.C.L. 84/2008  privind 

aprobarea reglementării serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice 
auto din municipiul Bacău și regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, cu 

modificările și completările ulterioare 
             

Prin modificarea și completarea H.C.L. nr. 84/2008 – privind aprobarea reglementării 

serviciilor publice de întreținere și exploatare a parcărilor publice auto din municipiul Bacău și 

regimul contravențiilor în folosirea acestor parcări, se propune: 

-includerea la art.6, alin.(1) și art.7, alin.(2), ca și modalitate de plată a utilizării parcării 

publice cu plată, posibilitatea achitării contravalorii prin intermediul serviciului de mesagerie SMS 

(Short Message Service); 

-eliminarea disfuncționalităților măsurilor sancționatorii, în raport cu alte acte normative, 

având în vedere faptul că unele din contravențiile prevăzute în forma inițială, fie erau prevăzute în 

alte acte normative (ex: parcarea pe trotuar – prevăzută și sancționată și de H.C.L. nr. 295/2021, 

parcarea pe locurile special destinate persoanelor cu handicap – prevăzută și sancționată și de Legea 

nr. 448/2006), fie întruneau aspectele constitutive ale unei infracțiuni (distrugerea/distrugerea 

calificată – faptă prevăzută și pedepsită de art. 253-254 Cod penal); 

-cuantumul actual al sancțiunilor contravenționale pentru contravențiile prevăzute în forma 

inițială a actului normativ, nu este de natură a corecta și combate faptele contravenționale 

referitoare la utilizarea parcărilor publice cu plată. 

Față de cele expuse mai sus, vă rog să hotărâți.. 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
N.O.P, S.C/Ds-I-A-2/ex1 
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