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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea HCL nr. 295/2021 privind  aprobarea Regulamentului 

privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule 
rutiere în municipiul Bacău și abrogarea H.C.L. nr. 305/2018 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 105481/20.01.2022 înaintat de către Poliția Locală a Municipiului 
Bacău prin care se propune modificrea și completarea HCL nr. 295 din 30.08.2021 
prin care a fost aprobat Regulamentul privind regimul de acces și circulație, 
staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul 
Bacău și abrogarea HCL nr.305/2018; 

- Expunerea de motive nr. .............prezentată de Primarul Municipiului Bacău; 
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 
- Nota de fundamentare nr.110312/03.02.2021; 
- Studiu de Impact nr. 110312/1/03.02.2021; 
- Prevederile art.59 și ale art. 60 alin.(1) din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind 

normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, actualizată; 

- Prevederile art.8 alin.(2) lit.d) din Ordonanța nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul 
juridic al contraventiilor, modificată și completată; 

- Prevederile art.1 alin.(1) și ale art.22 din OG nr.43 din 28 August 1997, republicată, 
privind regimul drumurilor; 

- Prevederile HCL nr. 295 din 30.08.2021 privind aprobarea Regulamentului privind 
regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de 
vehicule rutiere în municipiul Bacău și abrogarea HCL nr.305/2018; 

- 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 prevederilor 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 completează art.6 alin.(2) din Regulamentul privind regimul de acces și 
circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul 
Bacău, aprobat prin HCL nr. 295 din 30.08.2021, in sensul introducerii sintagmei, 
 ” Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.” și va avea 
următorul cuprins: 
”Art.6 (2) Vehiculele care aparțin :...  Companiei  Naționale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A.” 
 
Art.2.Se modifică art.22 din Regulamentul privind regimul de acces și circulație, 
staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău, 
aprobat prin HCL nr. 295 din 30.08.2021 după cum urmează: 

”Art.22 . Constituie contravenţii conform prevederilor Ordonantei nr. 2 din 12 iulie 
2001 (*actualizată*) privind regimul juridic al contravenţiilor, următoarele fapte dacă nu 
au fost săvârşite în alfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:  

a) accesul şi circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizata mai 
mare de 3,5 tone în zona centrală a municipiul Bacău, fără a deţine permisul de liberă 
trecere (PLT) eliberat de Politia Locala Bacău sau dovada plății confirmată de 
compartimentul de specialitate ce emite permise de liberă trecere se sancţionează cu 
amendă contravenţională între 1.500 lei - 2.500 lei. Cap. III , Art. 5 alin (2); 

b) accesul şi circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai 
mare si egala cu 3,5 tone în zona ultracentrală a Municipiul Bacău se sancţionează cu 
amendă contravenţională între 1.500 lei - 2.500 lei. Cap. III , Art. 5 alin (3);  

c) accesul şi circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizata mai mare de 
3,5 tone în afara zonei centrale unde exista semnalizare rutiera de restricţie de tonaj fără 
a deţine permis de liberă trecere eliberat de Politia Locala Bacău, conform prevederilor 
de la Cap.III, Art.5, alin (5) se sancţionează cu amendă contravenţională între 1.000 lei – 
2.500 lei;  

d) nerespectarea traseelor autorizate pentru transportul de persoane prin servicii 
regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale înscrise în documentele de 
autorizare se sancţionează cu amendă contravenţională între 1.000 lei – 2.500 lei;  

e) nerespectarea zonei de acces, a traseelor aprobate pentru vehiculele rutiere 
prevazute la Cap.VIII Art.17, alin (5) se sancționează cu amendă contravenţională între 
1.000 lei – 2.500 lei;  

f) utilizarea de către vehiculele destinate transportului de persoane prin servicii 
regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale a altor stații decât cele aprobate 
prin prezentul regulament şi prin autorizaţia pentru utilizarea staţiilor de îmbarcare 
debarcare călători pe raza Municipiului Bacău, se sancţionează cu amendă 
contravenţională între 1.000 lei – 2.500 lei;  

g) stationarea și parcarea vehiculelor de transport marfă şi persoane, care depăşesc 
masa totala maxim autorizata mai mare si egala cu 3 tone, pe străzile din zona centrală si 



ultracentrala a Municipiului Bacău, în afara timpului necesar realizării operaţiunilor de 
încărcare-descărcare, se sancţionează cu amendă contravenţională între 1.000 lei – 2.500 
lei. Cap.III Art.5, alin (7);   

h) oprirea/stationarea/parcarea vehiculelor rutiere cu masa totala maximă 
autorizata mai mare de 3 tone sau lungimea mai mare de 6 m pe drumurile publice din 
municipiului Bacău se sancţionează cu amendă contravenţională între 1.000 lei – 2.500 
lei. Cap.III Art.5, alin (9);   

i) oprirea și staționarea tuturor categoriilor de vehicule rutiere pe drumurile publice 
din municipiul Bacău cu lățimea mai mică de 6 m, se sancţionează cu amendă 
contravenţională între 1.000 lei – 2.500 lei; Cap.III Art.5, alin (10);   

j) oprirea și staționarea vehiculelor, pe domeniul  public sau privat al Municipiului 
Bacău, în scopul vânzării și/sau închirierii, se sancţionează cu amendă contravenţională 
între 1.000 lei – 2.500 lei. Cap.III Art.5, alin (11);   

k) accesul şi circulaţia atelajelor, vehiculelor împinse sau trase cu mâna în zona 
centrală a municipiul Bacău, se sancţionează cu amendă contravenţională între 1.000 lei 
– 2.500  lei; Cap.III Art.5, alin (16);   

l) oprirea, staționarea sau parcarea, pe trotuare, pe pistele obligatorii pentru pietoni, 
scuaruri, insule de dirijare a circulației, treceri pentru pietoni ori la mai puţin de 10 m 
înainte şi după acestea, spații de joacă pentru copii, zone verzi, zone înierbate, sau terenuri 
destinate a fi înierbate, ce delimitează partea carosabilă de trotuare, spații amenajate sau 
nu, aflate între trotuare și carosabil sau imobile, a tuturor categoriilor de vehicule rutiere, 
indiferent de proprietar și de masa maximă atutorizată, se sancționează proprietarul 
vehiculului cu amendă contracvențională între 1.500 lei – 2.500 lei. Cap.III Art.5, alin 
(8);   

m) oprirea şi staţionarea vehiculelor rutiere pe locurile de parcare rezervate pentru 
diferite activități (statii publice de imbarcare-debarcare calatori, locuri asteptare taxi) sau 
pentru vehiculele persoanelor cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător, precum 
şi în dreptul căilor de acces catre institutii publice, agenti economici, proprietati private 
sau obiective de interes public (puncte TRAFO, centrale, statii distributie gaze, puncte de 
colectare a deseurilor menajere, alei, parcuri, locuri de agrement) se sancţionează cu 
amendă contravenţională între 1.000 lei – 2.500  lei. Cap.III Art.5, alin (12);   

n) parcarea vehiculelor rutiere în locurile special amenajate dacă prin modul în care 
sunt parcate se încalcă marcajele ce delimitează locurile de parcare sau semnificația 
indicatoarelor ce reglementează tipul de parcare, se sancţionează cu amendă 
contravenţională între 1.000 lei – 2.500 lei. Cap.III Art.5, alin (13);   

0) oprirea și staționarea vehiculelor ce efectuează transport de călători, pe domeniul 
public, în alte locuri decât în cele desemnate ca fiind staţii de îmbarcare debarcare pentru 
călători, conform traseului aprobat pentru fiecare transportator care efectuează transport 
de persoane, se sancţionează cu amendă contravenţională între 1.000 lei – 2.500 lei. 
Cap.III Art.5, alin (14);  

p) oprirea şi staţionarea vehiculelor care efectuează transport internațional de 
persoane în alte locații decât cele special stabilite ca staţii de îmbarcare/debarcare pentru 
persoanele transportate, avizate de către administraţia publică locală, se sancţionează cu 
amendă contravenţională între 1.000 lei – 2.500 lei. Cap.III Art.5, alin (15) ;  

r) parcarea vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3 tone 
în parcările de reşedinţă de pe raza municipiul Bacău, se sancționează cu amendă 
contravenţională între 1.000 lei – 2.500 lei. Cap.III Art.5, alin (17);  



s) nedeţinerea în original de către vehiculele destinate transportului de persoane 
prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale a „Autorizaţiei 
pentru utilizarea staţiilor de îmbarcare-debarcare călători, pe raza municipiului Bacău”, 
se sancţionează cu amendă contravenţională între 1.000 lei – 2.500 lei;  

ș) refuzul conducătorului auto de a prezenta la control agentului constatator 
autorizaţia pentru utilizarea staţiilor de îmbarcare-debarcare călători pe raza municipiului 
Bacău sau/şi a autorizaţiei de acces, se sancționează cu amendă contravenţională între 
1.000 lei – 2.500 lei.  

t) desfasurarea operatiunilor de incarcare - descarcare a marfurilor indiferent de 
masa total maxim autorizata a acestora in zona centrala a municipiului Bacau,asa cum 
este ea definita de prezentul Regulament,in intervalul orar 7.00-9.00 si 16.00-18.00, se 
sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 1.000 lei – 2.500 lei Cap.IV 
Art.7, alin (1) și (3); 

ț) accesul şi circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai 
mare de 30 tone pe Podul Serbanesti se sancţionează cu amendă contravenţională între 
1.500 lei – 2.500 lei; 
   u) efectuarea operațiunilor de încărcare descărcare a mărfurilor din autovehicule, 
în intervalul orar 06.00 – 19.00, pe drumurile publice din mun. Bacău, unde prin 
efectuarea acestor activități se perturbă sau se blochează circulația altor autovehicule sau 
a pietonilor, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 2.000 lei – 2.500 
lei. Sancțiunea contravenționala se aplică conducătorului auto sau beneficiarului.Cap.III, 
Art.5 alin.(18)” 
 
Art.3 Se înlocuiește Anexa nr.3 la Regulamentul privind regimul de acces și circulație, 
staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău, 
aprobat prin HCL nr. 295/2021, cu Anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
Art.4 Celelalte prevederi ale HCL nr. 295 din 30.08.2021 privind aprobarea 
Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite 
categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău și abrogarea HCL nr.305/2018 sunt şi 
rămân în vigoare. 

 
Art.5. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
prin structura Impozite și Taxe Locale și Poliția Locală a Municipiului Bacău. 

 
Art.6. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului 
Bacău, Poliției Locale a Municipiului Bacău și structurii Impozite și Taxe Locale. 
 
 Art.7. 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-1/ex1 



 
          ANEXA LA H.C.L. 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
PERMIS DE LIBERǍ TRECERE 

PLT 
 

Vehiculul rutier cu numărul de înmatriculare ………..................... proprietatea 
.......................................................... cu MTMA ............. tone, se autorizeaza să circule pe străzile din 
Municipiul Bacău, cu respectarea H.C.L. 295/2021, pe următorul traseu:  
.....................................................................................................................................................................
....., 

……………………………………………………………………………. în perioada 
............................... in intervalul orar 9.00 - 16.00 si 18.00 - 7.00. 

Este interzisa circulatia ÎN ZONA ULTRACENTRALĂ, (Calea Mărășești, de la intersecția cu 
str. Nicolae Bălcescu până la intersectia cu str. Razboieni).  

Prezentul Permis de Libera Trecere nu este transmisibil şi este valabil numai în original. 

                                          POLITIA LOCALĂ BACĂU    

                                                    Intocmit, 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 
 

                                        POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 
               DIRECTOR EXECUTIV 

       LUCIAN-DUMITRU IFTENE 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr.  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 295 din 30.08.2021 privind  
aprobarea Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru 

diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău și abrogarea H.C.L. nr. 305/2018 
            

Scopul prezentului proiect de hotărâre îl reprezintă protejarea infrastructurii municipiului şi a 

zonele verzi, creşterea siguranţei rutiere prin micşorarea valorilor de trafic actuale din zonele centrale şi 

ultracentrale a Municipiului Bacău, protejarea şi siguranţa pietonilor, menţinerea în stare tehnică bună a 

drumurilor administrate de municipiul Bacău, protejarea unor sectoare de drum, reducerea nivelului 

emisiilor poluante, iar prin realizarea lui se stabileşte un cadru unitar ce prevede reglementări referitoare 

la regimul de acces şi circulaţie în municipiul Bacău., privind Codul Fiscal, modificată și completată. 

Având în vedere numeroasele sesizări primite de compartimentele Poliției Locale ale 

Municipiului Bacău din partea cetățenilor municipiului ,  din care rezultă faptul că, în continuare, mulți 

conducători auto/proprietari ai acestora, opresc neregulamentar pe trotuar sau în alte zone interzise prin 

regulament, propun modificarea/completarea H.C.L. 295 din 2021, după cum urmează: 

 - vehiculele aparținând C.N.A.I.R. – Direcției Regionale Drumuri Iași, care desfășoară 

activități de dezăpezire a drumurilor din județul Bacău, nu au acces la Baza de dezăpezire aparținând 

Secției Drumuri Naționale Bacău, situată în municipiul Bacău Bulevardul Unirii nr. 52, ca urmare a 

instituirii restricției de tonaj, conform HCL 295/2021; 

- cuantumul minim, actual, al sancțiunilor contravenționale pentru aceste fapte, nu este de 

natură a corecta și combate acest fenomen de parcare a vehiculelor, pe trotuar sau în alte zone unde 

oprirea este interzisă, prin regulament; 

- în modelul, actual, al Permisului de Liberă Trecere, este  trecul ca act normative HCL 

305/2018 și nu HCL 295/2021. 

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 
 
 
 
 



 
 

MUNICIPIUL BACĂU 
POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 

 

 

 

                                 

                 A P R O B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
PRIMAR MUNICIPIUL BACĂU         

                                                                                                          LUCIAN-DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

REFERAT 

 

Subsemnatul, Iftene Lucian Dumitru în calitate de Director Executiv al Poliţiei Locale a municipiului 
Bacău, având în vedere numeroasele sesizări primite de la cetățenii municipiului Bacău, precum și constatările 
proprii, din care rezultă faptul că, în continuare, mulți conducători auto/proprietari ai acestora, opresc 
neregulamentar pe trotuar sau în alte zone interzise prin regulament, propunem modificarea/completarea 
H.C.L. 295 din 2021, după cum urmează: 

 

- art. 6, aliniat 2 ”Vehiculele care aparţin”, se completează cu sintagma: 
                 - Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.; 

 

- la art. 22, cuantumul amenzii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 5 și 
sancționate de art. 22, se modifică după cum urmează: 

 

a) accesul şi circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizata mai mare de 3,5 tone în zona 
centrală a municipiul Bacău, fără a deţine permisul de liberă trecere (PLT) eliberat de Politia Locala Bacău sau 
dovada plății confirmată de compartimentul de specialitate ce emite permise de liberă trecere se sancţionează 
cu amendă contravenţională între 1.500 lei - 2.500 lei. Cap. III , Art. 5 alin (2); 

b) accesul şi circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare si egala cu 3,5 
tone în zona ultracentrală a Municipiul Bacău se sancţionează cu amendă contravenţională între 1.500 lei - 2.500 
lei. Cap. III , Art. 5 alin (3);  

c) accesul şi circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizata mai mare de 3,5 tone în afara zonei 
centrale unde exista semnalizare rutiera de restricţie de tonaj fără a deţine permis de liberă trecere eliberat de 
Politia Locala Bacău, conform prevederilor de la Cap.III, Art.5, alin (5) se sancţionează cu amendă 
contravenţională între 1000 lei – 2.500 lei;  

d) nerespectarea traseelor autorizate pentru transportul de persoane prin servicii regulate, servicii 
regulate speciale şi servicii ocazionale înscrise în documentele de autorizare se sancţionează cu amendă 
contravenţională între 1000 lei – 2.500 lei;  



e) nerespectarea zonei de acces, a traseelor aprobate pentru vehiculele rutiere prevazute la Cap.VIII 
Art.17, alin (5) se sancționează cu amendă contravenţională între 1000 lei – 2.500 lei;  

f) utilizarea de către vehiculele destinate transportului de persoane prin servicii regulate, servicii 
regulate speciale şi servicii ocazionale a altor stații decât cele aprobate prin prezentul regulament şi prin 
autorizaţia pentru utilizarea staţiilor de îmbarcare debarcare călători pe raza Municipiului Bacău, se 
sancţionează cu amendă contravenţională între 1000 lei – 2.500 lei;  

g) stationarea și parcarea vehiculelor de transport marfă şi persoane, care depăşesc masa totala maxim 
autorizata mai mare si egala cu 3 tone, pe străzile din zona centrală si ultracentrala a Municipiului Bacău, în afara 
timpului necesar realizării operaţiunilor de încărcare-descărcare, se sancţionează cu amendă contravenţională 
între 1000 lei – 2.500 lei. Cap.III Art.5, alin (7);   

h) oprirea/stationarea/parcarea vehiculelor rutiere cu masa totala maximă autorizata mai mare de 3 
tone sau lungimea mai mare de 6 m pe drumurile publice din municipiului Bacău se sancţionează cu amendă 
contravenţională între 1000 lei – 2.500 lei. Cap.III Art.5, alin (9);   

i) oprirea și staționarea tuturor categoriilor de vehicule rutiere pe drumurile publice din municipiul 
Bacău cu lățimea mai mică de 6 m, se sancţionează cu amendă contravenţională între 1000 lei – 2.500 lei; Cap.III 
Art.5, alin (10);   

j) oprirea și staționarea vehiculelor, pe domeniul  public sau privat al Municipiului Bacău, în scopul 
vânzării și/sau închirierii, se sancţionează cu amendă contravenţională între 1000 lei – 2.500 lei. Cap.III Art.5, 
alin (11);   

k) accesul şi circulaţia atelajelor, vehiculelor împinse sau trase cu mâna în zona centrală a municipiul 
Bacău, se sancţionează cu amendă contravenţională între 1000 lei – 2.500  lei; Cap.III Art.5, alin (17);   

l) oprirea, staționarea sau parcarea, pe trotuare, pe pistele obligatorii pentru pietoni, scuaruri, insule de 
dirijare a circulației, treceri pentru pietoni ori la mai puţin de 10 m înainte şi după acestea, spații de joacă pentru 
copii, zone verzi, zone înierbate, sau terenuri destinate a fi înierbate, ce delimitează partea carosabilă de 
trotuare, spații amenajate sau nu, aflate între trotuare și carosabil sau imobile, a tuturor categoriilor de vehicule 
rutiere, indiferent de proprietar și de masa maximă atutorizată, se sancționează proprietarul vehiculului cu 
amendă contracvențională între 1500 lei – 2.500 lei. Cap.III Art.5, alin (8);   

m) oprirea şi staţionarea vehiculelor rutiere pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activități 
(statii publice de imbarcare-debarcare calatori, locuri asteptare taxi) sau pentru vehiculele persoanelor cu 
handicap, marcate şi semnalizate corespunzător, precum şi în dreptul căilor de acces catre institutii publice, 
agenti economici, proprietati private sau obiective de interes public (puncte TRAFO, centrale, statii distributie 
gaze, puncte de colectare a deseurilor menajere, alei, parcuri, locuri de agrement) se sancţionează cu amendă 
contravenţională între 1000 lei – 2.500  lei. Cap.III Art.5, alin (12);   

n) parcarea vehiculelor rutiere în locurile special amenajate dacă prin modul în care sunt parcate se 
încalcă marcajele ce delimitează locurile de parcare sau semnificația indicatoarelor ce reglementează tipul de 
parcare, se sancţionează cu amendă contravenţională între 1000 lei – 2.500 lei. Cap.III Art.5, alin (13);   

0) oprirea și staționarea vehiculelor ce efectuează transport de călători, pe domeniul public, în alte locuri 
decât în cele desemnate ca fiind staţii de îmbarcare debarcare pentru călători, conform traseului aprobat pentru 
fiecare transportator care efectuează transport de persoane, se sancţionează cu amendă contravenţională între 
1000 lei – 2.500 lei. Cap.III Art.5, alin (14);  

p) oprirea şi staţionarea vehiculelor care efectuează transport internațional de persoane în alte locații 
decât cele special stabilite ca staţii de îmbarcare/debarcare pentru persoanele transportate, avizate de către 
administraţia publică locală, se sancţionează cu amendă contravenţională între 1000 lei – 2.500 lei. Cap.III Art.5, 
alin (15) ;  



r) parcarea vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3 tone în parcările de 
reşedinţă de pe raza municipiul Bacău, se sancționează cu amendă contravenţională între 1000 lei – 2.500 lei. 
Cap.III Art.5, alin (18);  

s) nedeţinerea în original de către vehiculele destinate transportului de persoane prin servicii regulate, 
servicii regulate speciale şi servicii ocazionale a „Autorizaţiei pentru utilizarea staţiilor de îmbarcare-debarcare 
călători, pe raza municipiului Bacău”, se sancţionează cu amendă contravenţională între 1000 lei – 2.500 lei;  

ș) refuzul conducătorului auto de a prezenta la control agentului constatator autorizaţia pentru 
utilizarea staţiilor de îmbarcare-debarcare călători pe raza municipiului Bacău sau/şi a autorizaţiei de acces, se 
sancționează cu amendă contravenţională între 1000 lei – 2.500 lei.  

t) desfasurarea operatiunilor de incarcare - descarcare a marfurilor indiferent de masa total maxim 
autorizata a acestora in zona centrala a municipiului Bacau,asa cum este ea definita de prezentul Regulament,in 
intervalul orar 7.00-9.00 si 16.00-18.00, se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 1000 lei – 
2.500 lei Cap.IV Art.7, alin (1) și (3); 

ț) accesul şi circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 30 tone pe 
Podul Serbanesti se sancţionează cu amendă contravenţională între 1500 lei – 2.500 lei; 

            u) efectuarea operațiunilor de încărcare descărcare a mărfurilor din autovehicule, în intervalul orar 06.00 
– 19.00, pe drumurile publice din mun. Bacău, unde prin efectuarea acestor activități se perturbă sau se 
blochează circulația altor autovehicule sau a pietonilor, se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă 
între 2000 lei – 2.500 lei. Sancțiunea contravenționala se aplică conducătorului auto sau beneficiarului. 

 

Anexa 3 Model Permis de Liberă trecere se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

ANEXA NR. 3 LA REGULAMENT  

 

PERMIS DE LIBERĂ TRECERE 

PLT 

 

Vehiculul rutier cu numărul de înmatriculare ………..................... proprietatea 
.......................................................... cu MTMA ............. tone,  se autorizeaza să circule pe străzile din 
Municipiul Bacău, cu respectarea H.C.L. 295/2021, pe următorul traseu:  
........................................................................................................................................................................
.., 

……………………………………………………………………………. în perioada ............................... in intervalul orar 9.00 - 
16.00 si 18.00 - 7.00. 

Este interzisa circulatia ÎN ZONA ULTRACENTRALĂ, (Calea Mărășești, de la intersecția cu str. Nicolae 
Bălcescu până la intersectia cu str. Razboieni).  

Prezentul Permis de Libera Trecere nu este transmisibil şi este valabil numai în original. 

 

 

Precizăm că solicitarea noastră are la bază următoarele considerente: 



- vehiculele aparținând C.N.A.I.R. – Direcției Regionale Drumuri Iași, care desfășoară activități de 
dezăpezire a drumurilor din județul Bacău, nu au acces la Baza de dezăpezire aparținând Secției Drumuri 
Naționale Bacău, situată în municipiul Bacău Bulevardul Unirii nr. 52, ca urmare a instituirii restricției de tonaj, 
conform HCL 295/2021; 

- cuantumul minim, actual, al sancțiunilor contravenționale pentru aceste fapte, nu este de 
natură a corecta și combate acest fenomen de parcare a vehiculelor, pe trotuar sau în alte zone unde oprirea 
este interzisă, prin regulament; 

- în modelul, actual, al Permisului de Liberă Trecere, este  trecul ca act normative HCL 305/2018 
și nu HCL 295/2021. 

 

Cu stimă, 

  

Director executiv 

IFTENE LUCIAN DUMITRU 

 

 

    Redactat/dactilografiat PLmBc/BSREPLT/NAC/NAC 

    Nr. exemplare: 2 ex  

    Exemplar 1 U.A.T. Bacău  

    Exemplar 2 B.S.R.E.P.L 
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NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 

la proiectul de modificare/completare a H.C.L. 295/2021  

”Regulament privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite 
categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău 

 

 

 

 

 Temeiul legal al proiectului de completare a H.C.L. 295/2021 îl constituie prevederile O.U.G. 57/2019 
privind Codul Administrativ și ale Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu 
modificările și completările ulterioare. 

Astfel, prin modificarea/completarea Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și 
parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău, supus aprobării, se are în vedere: 

1. Includerea la art. 6, ”(Fac execepție de la  prevederile art.5 alin. 1)”, alin. 2, a vehiculelor aparținând 
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A; 

2. cuantumul minim, actual, al sancțiunilor contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 5 
și sancționate de art. 22, pentru aceste fapte, nu este de natură a corecta și combate acest fenomen 
al parcării vehiculelor, pe trotuar sau în alte zone unde oprirea/staționarea este interzisă, prin 
regulament; 

3. în modelul actual al Permisului de Liberă Trecere, este trecut incorect, ca act normativ H.C.L. 
305/2018 și nu H.C.L. 295/2021. 

 Competența aprobării prezentului proiect aparține Consiliului Local în temeiul art.129 alin. 2 lit.”d” și 
alin.7 lit „n” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 31 iulie 2019 privind Codul Administrativ, modificat și 
completat. 

 

 

Director Executiv 
IFTENE Lucian-Dumitru 



 
 

 
 
MUNICIPIUL BACĂU 
POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr.110312/1/03.02.2022     

                  

         STUDIU DE IMPACT       

 
                          A P R O B, 
                                                                                                                 Primar municipiul Bacău 
                                                                                                              Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 
 

                                                                            Secțiunea 1 

                                                          Motivul emiterii actului normativ  

 

            Aprobarea propunerii de modificare/completare a H.C.L. 295/2021, ”Regulament privind regimul de 
acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău” este 
determinată: 

1. faptul că vehiculele aparținând Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, 
desfășoară activități de dezăpezire a drumurilor din județul Bacău și prin instituirea restricțiilor 
de tonaj, în Zona Centrală a municipiului Bacău, asa cum este aceasta definită prin regulament, 
accesul acestora către Baza de dezăpezire aparținând  Secției Drumuri Naționale Bacău de pe 
Bulevardul Unirii 52 este restricționat; 

2. de blocarea intersecțiilor și crearea unor blocaje în traficul rutier pe strazile din municipiul Bacău, 
ca urmare a opririlor/staționărilor voluntar neregulamentare; 

3. în modelul, actual, al Permisului de Liberă Trecere, este trecut incorect, ca act normativ H.C.L. 
305/2018 și nu H.C.L. 295/2021. 

 

 

 

 

 Secțiunea 2 

                                          Impactul economico-social al proiectului de act normativ 

 

 

                Prin modificarea/completarea Regulamentului privind accesul și circulația, staționarea și parcarea 
diferitelor categorii de vehicule în municipiul Bacău, se pun în vedere actualizările de ordin Legislativ, precum 
respectarea Legii 52/2003 privind transparența în administrația publică locală. 

 



     

 

 

 

 

 

                                                                                     Secțiunea 3 

                                                    Impactul financiar asupra bugetului local 

        Nu este cazul.  

 

 

Secțiunea 4 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

                Proiectul propus va modifica și completa acest act normativ, va conduce la  eliminarea blocajelor în traficul 
rutier, la creșterea fluenței circulației pe drumurile publice din municipiul Bacău, la combaterea fenomenului 
opririlor/staționărilor voluntar neregulamentare și implicit la eliminarea stărilor de disconfort create participanților 
la traficul rutier .  

 

 

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, respectiv consultarea publică, prin intermediul: 

     - site-ului Municipiului Bacău; 



     - anunțului publicat în mass-media locală; 

     - afișajul 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 completare a 
Regulamentului privind accesul și circulația, staționarea și parcarea diferitelor categorii de vehicule în municipiul 
Bacău. 

                  Prezentul Studiul de Impact s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată. 

                                                                                           

 

Director Executiv 
IFTENE Lucian-Dumitru 
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