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PROIECT AVIZAT
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea H.C.L. nr. 305/ 2018 de aprobare a Regulamentului
privind regimul de acces și circulație , staționare și parcare pentru diferite
categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău

-

-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Având în vedere :
Referatul nr. 8184/07.06.2021 din partea Poliției Locale a Municipiului Bacău prin care
se propune modificarea HCL nr. 305/2018 ;
Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu
nr.
143183/24.06.2021
Raportul
Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr.
143184/1/24.06.2021
;
Prevederile H.C.L. nr. 305/ 2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces
și circulație , staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul
Bacău ;
Prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă,
cu modificările și completările ulterioare ;
Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit.A), art. 197 alin. (1), art. 243
alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (14) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă completarea HCL nr. 305/ 2018 în sensul introducerii unor noi
prevederi, după cum urmează:
(1) La art. 5 se introduce punctul nr.19, cu următorul cuprins: ” Se interzice efectuarea
operațiunilor de încărcare-descărcare a mărfurilor din autovehicule, în intervalul orar
06:00-19:00, pe drumurile publice din municipiul Bacău unde, prin efectuarea acestor
activități, se perturbă sau se blochează circulația altor autovehicule sau a pietonilor.”
(2) La art. 22 se introduce litera ”t” , cu următorul cuprins: ”efectuarea operațiunilor de
încărcare-descărcare a mărfurilor din autovehicule, în intervalul orar 06:00-19:00, pe
drumurile publice din municipiul Bacău unde, prin efectuarea acestor activități, se
perturbă sau se blochează circulația altor autovehicule sau a pietonilor , se sancționează
cu amendă contravențională cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei. Sancțiunea
contravențională se aplică conducătorului sau beneficiarului.”

Art. 2. – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 305 /2018 sunt și rămân valabile.
Art.3.-Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.
Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și Poliției Locale
a Munipiului Bacău.
Art. 5. – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se
comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea
legalității.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Lucian –Daniel STANCIU-VIZITEU

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

ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Nr. 143183/24.06.2021

EXPUNERE DE MOTIVE
privind completarea H.C.L. nr. 305/ 2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul
de acces și circulație , staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în
municipiul Bacău

Prin referatul nr. 8184/07.06.2021, Poliția Locală a Municipiului Bacău semnalează
faptul că, în municipiu, pe străzile înguste sau cu lățimea carosabilului mai mică decât a
două autoturisme, circulația vehiculelor este perturbată și uneori blocată în momentul
efectuării operațiunilor de încărcare-descărcare la magazinele situate pe aceste străzi.
Motivată de faptul că aceste aspecte creează disconfort participanților la traficul
rutier, administrația băcăuană dorește să reglementeze și să fluidizeze circulația diferitelor
categorii de vehicule pe străzile caracterizate anterior prin stabilirea unui program strict
de aprovizionare pentru agenții economici din zonele unde se produc blocaje în trafic
generatoare de emisii poluante și supraaglomerare.
Având în vedere cele expuse anterior, consider necesară completarea HCL nr.
305/2008 de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație , staționare
și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău, prin
introducerea unei prevederi privind programul de încărcare–descărcare cât și a
sancțiunilor care se aplică in cazul nerespectării acesteia.
Față de cele prezentate anterior, vă rog să hotărâți.
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Lucian –Daniel STANCIU-VIZITEU
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr. 143184/1/24.06.2021
RAPORT
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de
hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 305/ 2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul
de acces și circulație , staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în
municipiul Bacău
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:
- Prevederilor art. 60 alin.(1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă, cu
modificările și completările ulterioare, care precizează:
Art. 59 (1) Completarea actului normativ consta in introducerea unor dispozitii noi, cuprinzand solutii
legislative si ipoteze suplimentare, exprimate in texte care se adauga elementelor structurale existente,
prin utilizarea unei formule de exprimare, cum ar fi: "Dupa articolul... se introduce un nou articol,......,
cu urmatorul cuprins:"
durata existenţei acestora.
-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit ʺaʺ, art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1)
lit.ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează:
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de
şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.
(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local,
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al
şedinţei.
Art. 196 (1) In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau
emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:
a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri.
Art. 197 (1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la data
adoptării, respectiv emiterii.
Art. 243 (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în
condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului,
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean, după caz.
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean Hotărârea Guvernului
sau a consiliului județean.
-Prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,
cu modifocările și completările ulterioare, care precizează:
Art. 129 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes
local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice
locale sau central;
14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceptia
celor date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atributii stabilite
prin lege.
- şi poate fi supus spre dezbatere.
DIRECTOR EXECUTIV
CIPRIAN FANTAZA
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CĂTRE
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată v-a fost
transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 305/ 2018
de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație , staționare și
parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău, în vederea
analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.
Vă rugăm ca până la data de 24.06.2021 să le depuneți la Secretarul General
al Municipiului Bacău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

MUNICIPIUL BACĂU
POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU
Bacău, Str. I. L. Caragiale nr. 2, 600064, jud. Bacău www.politialocalabc.ro
www.politialocalabacau.ro www.politialocalabacau.ro
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Nr.81842/07.04
.2021

APROB
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 și constatările proprii din care rezultă faptul că, prin efectuarea operațiunilor de
aprovizionare ale unor magazine situate pe raza municipiului Bacău, cum ar fi ,,Profi’’, ,,Mega
Image’’ etc., se perturbă și uneori se blochează circulația vehiculelor în zonele respective, pentru
diminuarea sau estomparea acestui disconfort creat participanților la traficul rutier, propunem
completarea H.C.L. 305 din 2018, după cum urmează:
la art. 5, se introduce punctul (19) cu următorul cuprins:
(19) Se interzice 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.
-

la art. 22, se introduce litera (t) cu următorul cuprins:
(t) 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 1.000 și 2.500 lei.
Sancțiunea contravenționala se aplică conducătorului auto sau beneficiarului.
-

Precizăm că solicitarea noastră vine în urma faptului că aceste situații sunt întâlnite
des de către lucrătorii instituției noastre, de regulă pe străzile înguste, unde circulația a două
vehicule ce vin din sensuri opuse se desfășoară anevoios (ex. str. 22 Decembrie, Aviatorilor,
Castanilor etc.) sau pe străzile cu sens unic unde lațimea carosabilului este mai mică decât a două
autoturisme (ex. str. Nicolae Titulescu).
Cu stimă,
Director executiv
IFTENE LUCIAN DUMITRU
Nr. exemplare: 2 ex
Exemplar 1 U.A.T. Bacău
Exemplar 2 S.S.R.E.P.L
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COD OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL nr. 3338

Nr.: 8621
Data:
15.06.2021
Exemplar nr.
__

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre pentru completarea Regulamentului 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 HCL 305/2018 îl constituie prevederile OUG
57/2019 Codul Administrativ și ale Legii 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, prin completarea Regulamentului supus aprobării, se are în vedere stabilirea unui
program pentru efectuarea operațiunilor de aprovizionare ale unor magazine situate pe raza
municipiului, unde prin efectuarea acestor activități se perturbă sau se blochează circulația altor
autovehicule sau a pietonilor
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

POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

A P R O B,
Primarul Municipiului Bacău
Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu

STUDIU DE IMPACT
Secțiunea 1
Motivul emiterii actului normativ
Aprobarea propunerii de completare a HCL 305/2018 este determinată de blocarea
traficului rutier în zona magazinelor respective, creând un disconfort participanților la traficul
rutier.

Secțiunea 2
Impactul economico-social al proiectului de act normativ
Prin 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 reglementa programul de aprovizionare al magazinelor pe raza municipiului
Bacău.
Eliminarea blocajelor în traficul rutier.
Eliminarea stării de disconfort creat 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

