
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, COSMIN NECULA, propune 

locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de 

hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, a 

15 loturi de teren, situate în Bacău, Parcul ”Cancicov”, din domeniul public al 

municipiului Bacău. 

 În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite, vor putea 

trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria Municipiului Bacău, d-

nei Ilie Diana, pe adresa de e-mail diana.ilie@primariabacau.ro, până la data de 

12.04.2019. 

 Persoanele interesate să studieze proiectul şi întreaga documentaţie, pot 

accesa site-ul www.municipiulbacau.ro, secţiunea Legea nr. 52/ 2003. 

 Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului Bacău, 

unde a fost afişat prin Procesul Verbal de afişare nr. 3506 din 01.04.2019. 
 

ROMÂNIA 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

                                                                                          PROIECT AVIZAT 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU 

                                                                                       NICOLE OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, a 15 

loturi de teren, situate în Bacău, Parcul ”Cancicov”, din domeniul public al 

municipiului Bacău 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

  Având în vedere: 

- Referatul nr. 78061/ 18.02.2019 al Compartimentului Administrare și Inventariere 

Patrimoniu,  prin care se propune scoaterea la licitație a 15 loturi de teren, situate în 

Bacău, Parcul ”Cancicov”, din domeniul public al municipiului Bacău; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău cu nr. 3500 din 01.04.2019; 

- Raportul compartimentului de resort cu nr. 3501 din 01.04.2019, favorabil; 

- Studiul de Impact și Nota de fundamentare ale Direcției Arhitect – Șef nr. 3486/ 

29.03.2019 și nr. 3487/ 20.03.2019; 

- Prevederile art. 14, alin. (1) și art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 7 alin. (2), ale art. 859 alin. (2) și ale art. 861 alin. (3) din Legea nr. 

287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;  
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- Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) și (10) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, modificată și completată; 

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/ 2002 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 

modificată și completată; 

- Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 

117 lit. „a” și ale art. 123 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind 

administraţia publică locală republicată, ulterior modificată și completată; 

- Prevederile punctelor 2, 3 și 18 din Anexa nr. 9 la HCL nr. 520/ 2018 privind 

aprobarea pentru 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, 

altele decât cele reglementate de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificată 

şi completată;   

- În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 

a administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă  Ş T E 

 

Art.1 (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, a unui număr de 15 loturi de teren, 

situate în Parcul ”Cancicov” din municipiul Bacău, delimitate conform planurilor de 

situație – Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, în vederea amplasării unor module comerciale, 

terase modulare provizorii, pe o perioadă de 5 ani, pentru desfășurarea activităților de 

alimentație publică, de comerț și activităților artistice sezoniere (circ, concerte, parc 

distracții, festivaluri). 

     (2) Preţul de pornire al licitaţiei va fi de: 

 a) 36 lei/ mp/ lună, conform pct. 2 din Anexa nr. 9 la HCL nr. 520/ 2018 

pentru desfășurarea de activități comerciale; 

 b) 20 lei/ mp/ lună, conform pct. 3 din Anexa nr. 9 la HCL nr. 520/ 2018 

pentru desfășurarea de activități de alimentație publică; 

 c) 2,5 lei/ mp/ lună, conform pct. 18 din Anexa nr. 9 la HCL nr. 520/ 2018 

pentru desfășurarea activităților artistice sezoniere circ, concerte, parc distracții, 

festivaluri. 

  

Art. 2 Se aprobă Caietul de Sarcini și Contractul Cadru de închiriere conform Anexelor 

nr. 4 și nr. 5, părți integrante ale prezentei hotărâri.  

 

Art. 3 Membrii Comisiei de licitație și ai Comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi 

desemnați prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău. 



Art. 4 Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze contractele de închiriere 

ce vor fi încheiate în urma licitaţiei.  

Art. 5 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Compartimentul Administrare și Inventariere Patrimoniu. 

Art. 6 Hotărârea va fi comunicată Compartimentul Administrare și Inventariere 

Patrimoniu. 

Art. 7 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

COSMIN NECULA 
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JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 3500/ 01.04.2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în 

condițiile legii, a 15 loturi de teren, situate în Bacău, Parcul ”Cancicov”, din 

domeniul public al municipiului Bacău 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune închirierea prin licitaţie publică a 15 loturi de 

teren, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău, situate in Parcul Cancicov, pentru 

desfășurarea activităților de alimentație publică, de comerț și activităților artistice sezoniere (circ, 

concerte, parc distracții, festivaluri). 

Prin aprobarea proiectului de hotarare privind inchirierea terenurilor se dorește atragerea de 

fonduri la bugetul local al municipiului Bacău, intregirea veniturilor care constituie baza de 

completare a bugetului local, valorificarea terenului apartinând domeniului public al municipiului 

Bacău, la sporirea interesului vizitatorilor, precum şi la îmbunătăţirea esteticii şi funcţionalităţii 

parcului.  

Taxele pentru inchirierea terenului apartinând domeniului public sunt aprobate prin HCL nr. 

520/ 2018 privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit ale 

bugetului local, altele decît cele reglementate de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificată 

și completată. 

Terenul este intravilan, este situat in Parcul Cancicov și apartine domeniului public al 

municipului Bacău. 

Terenul propus pentru inchiriere se află în zona ocupată cu spatiu verde, cu o suprafață totală 

de 241.190 mp și conform art. 18, alin (5) din Legea nr. 24/2007, republicată si actualizată privind 

reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților este permisă amplasarea 

unor construcții ușoare, cu caracter provizoriu, în limita unei cote de 5% din suprafața fiecărui 

obiectiv înregistrat în registrul local al spațiilor verzi, suprafețele de teren pot fi inchiriate. 

La expirarea termenului contractual, chiriașul are obligația de a aduce terenul la starea sa 

inițială. 

Susținerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentatã pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

 Art. 36, alin (2), lit. ,,c”, alin. (5), lit. ,,b”, art. 45, alin. (1) si (3), art. 115, alin. (1), lit. ,,b” 

si art. 123, alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicatã, cu 

modificarile si completãrile ulterioare; 

 Art. 14, alin. (1), art. 15 din Legea nr. 213/ 24.11.1998 privind proprietatea publicã si 

regimul juridic al acesteia. 

     Faţă de cele prezentate, rog autoritatea deliberativă să aprobe proiectul de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

COSMIN NECULA 
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ADMINISTRATOR PUBLIC 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE ŞI INVENTARIEREA 

PATRIMONIULUI  

Nr. 3501/ 01.04.2019 

 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie 

publică, în condițiile legii, a 15 loturi de teren, situate în Bacău, Parcul 

”Cancicov”, din domeniul public al municipiului Bacău 

 Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin 

domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în 

administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie 

închiriate. În condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare 

sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate. Vânzarea, concesionarea şi 

închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.  

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în 

condițiile legii, a 15 loturi de teren, situate în Bacău, Parcul ”Cancicov”, din domeniul 

public al municipiului Bacău, a fost întocmit prin respectarea prevederilor Legii nr. 

213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 215/ 2001 a 

administrației publice locale republicată și actualizată, motiv pentru care avizăm 

favorabil proiectul de hotărâre. 

  ADMINISTRATOR PUBLIC                                     DIRECTOR  ADJUNCT 

ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘ                  CRISTINA BUZDUGAN 

 

 

ARHITECT ȘEF 

DIANA – MIHAELA MARIN 
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SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  LOCALĂ 

Nr. 3502/ 01.04.2019 

 

 

 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, a 15 loturi de 

teren, situate în Bacău, Parcul ”Cancicov”, din domeniul public al municipiului Bacău 

 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor art. 14 (1) și art. 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificările şi completările ulterioare, care precizează: 

Art. 14 (1) Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale 

se aproba, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, iar contractul de inchiriere va cuprinde clauze de natura 

sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia. 

Art. 15 Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in 

conditiile legii. 

- Prevederilor art. 7 alin. (1), (2), (4) și (10) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, modificată și completată, care precizează: 

Art. 7 (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei 

publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la 

sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau 

locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor 

persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. 

              (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa 

publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de 

către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de 

motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de 

impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi 

termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii 

cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. 

               (4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel 

puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în 

scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

         (10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli: 

    a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (7), va organiza 

întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate 

la alin. (2), şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, 

timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se 

asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat; 

    b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au 

exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie; 

    c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act 

normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat 

la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind 

necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a 

proiectului de act normativ; 



    d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe 

site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii 

publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în 

diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului 

normativ. 

- Prevederilor art. 7 alin. (2), ale art. 859 alin. (2) și ale art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/ 2009 

privind Codul Civil, republicată, modificată și completată, care precizează: 

Art. 7 (2) Teritorialitatea legii civile: Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi 

instituţiile administraţiei publice locale se aplică numai în raza lor de competenţă teritorială; 

Art. 859 (2) Obiectul proprietăţii publice. Delimitarea de domeniul privat: 

Celelalte bunuri care aparţin statului ori unităţilor administrativ-teritoriale fac parte, după caz, din 

domeniul public sau din domeniul privat al acestora, însă numai dacă au fost, la rândul lor, dobândite 

prin unul dintre modurile prevăzute de lege. 

Art. 861 (3) Caracterele dreptului de proprietate publică: 

În condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi 

concesionate ori închiriate. 

- Prevederilor art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” 

și ale art. 123 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, 

republicată şi ulterior modificată şi completată, care precizează: 

Art. 47 (1) Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile 

prevăzute la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar.  

Art. 48 (2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotararile consiliului local 

primarului si prefectului de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii. 

Art. 61 (2) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, 

a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi 

acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale 

celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a 

hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

Art. 115 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin: 

             b) consiliul local adoptă hotărâri; 

Art. 117 Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 

atribuţii: 

                    a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului 

judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 

Art. 123 (1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public 

sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi 

instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea 

unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în 

condiţiile legii. 

               (2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile 

legii. 

- Prevederilor art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 Ordonanţa Guvernului nr. 35/ 2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizată, 

care precizează: 
Art. 34 (1) Secretarul comunei, orasului, municipiului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a 

municipiilor participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele 

atributii principale privitoare la sedintele consiliului local: 

i) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de 

hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze 

hotararile pe care le considera ilegale; 



- Prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. (5) lit. „b” din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei 

publice locale, republicată şi ulterior modificată şi completată, care precizează: 

Art. 36 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

                    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 

municipiului; 

            (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

                   a) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate 

publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, 

in conditiile legii. 

 

- şi îl avizăm favorabil. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 
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                  Anexa  nr. 4  la H.C.L. nr...............din ......................... 

 

CAIET DE SARCINI 

 
CAPITOLUL A 

DATE DESPRE PROPRIETAR 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

SEDIUL: BACĂU, Str. Mărăşeşti nr.6 

C.U.I.: 4278337, cont nr. RO 07 TREZ 06121A300530xxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău 

Telefon : 0234-515774, 0234 – 525215, fax: 0234-588757 

 

CAPITOLUL B 

DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE 

 

1. PREZENTAREA IMOBILULUI SUPUS ÎNCHIRIERII 

AMPLASAMENTUL = Parcul “Mircea Cancicov”din Municipiul Bacău, conform planurilor de 

amplasament  ANEXA1, ANEXA 2 și ANEXA 3. 

SITUAŢIA JURIDICĂ : proprietate publică  a Municipiului Bacău 

OBIECTUL ÎNCHIRIERII : 15 loturi de teren delimitate astfel ( utilizarea trebuie corelata 

cu codurile CAEN) : 

 2x10mp - teren pentru module destinate activitații de comerț; 

 7x10mp - teren pentru module destinate activității de alimentație publică; 

 1x500mp si 1x80mp - terenuri destinate activităților artistice  sezoniere – (circ, 

concerte,  parc distracții, festivaluri) 

 1x100mp - teren pentru terasă modulară provizorie destinate activitatii de alimentație 

publică  

  3x10mp teren pentru module destinate activității de comerț – închiriere karturi, 

biciclete  

2. OFERTA ȘI CERINȚE DE ÎNCHIRIERE 

    Loturile de teren ce se închiriază se află situate în municipiul Bacău, Parcul “Mircea 

Cancicov” și sunt delimitate conform planurilor de amplasament  ANEXA 1, ANEXA 2 și 

ANEXA 3. 

Terenul se închiriază în vederea amplasării de module pentru desfășurarea activităților de 

alimentație publică, de comerț și activităților artistice sezoniere (circ, concerte, parc distracții, 

festivaluri) conform precizarilor de la pct.1. 

    Modulele comerciale vor avea un aspect unitar și vor respecta culoarea și materialul stabilit de 

catre proprietar, fiind interzisă amplasarea de corturi mese independente de un modul comercial. 

Comercianții care vor dori spațiu de expunere în exteriorul modulului comercial vor preciza ce 

obiecte vor fi expuse (rafturi pentru jucării, biciclete, mașinuțe pentru închiriere, frigider de 

înghețată sau băuturi răcoritoare, aparat de popcorn sau vată de zahăr)   

 

     Modulele comerciale vor avea următoarele specificații tehnice: 

 Vor fi acoperite cu un placaj din lemn, culoare nuc; 



 Vor fi cu acoperiș șarpantă sau terasă, cu element dedicat amplasării firmei pe atic în 

cazul celor cu acoperiș terasă sau la streașină și în cazul celor cu acoperiș șarpantă; 

 Dimensiunea elementului montat la streașină sau atic pentru amplasarea firmei va avea 

lungimea egală cu latura căsuței spre aleea principală și înălțimea de 50 cm. Elementul 

va avea culoarea RAL 6002. Leaf Green; 

 Pe acest element se vor amplasa : în colțul din stânga sus numărul căsuței/ modulului 

comercial, în partea centrală va fi amplasat logo-ul sau denumirea firmei/modulului. 

 Logo-ul sau denumirea firmei va fi realizat din litere volumetrice de culoare albă; 

 Spațiul (fațadelor) destinat publicității diferitelor firme sau produse comercializate în 

interiorul modulului comercial va fi amplasat în laterala ferestrei/deschiderii pentru 

vânzare situată pe fațada principală a modulului și nu va depăși o suprafață de 1/5 din 

fațadă. Restul fațadelor nu vor fi acoperite de mash-uri, afișe, căsuțe luminoase, 

pliante sau produse expuse vânzării; 

    Platforma-terasă se va realiza : 

 pe structură modulară 10m X 10m, alcătuită din elemente de 2m X 2m, ușor 

transportabile și demontabile, așezată la sol,  din lemn, culoare nuc. 

 pot avea prevăzută mână curentă din lemn, jardiniere pe laterale, zonă de bar, frigidere. 

    ALTE CERINȚE: 

  Chiriaşul este obligat să monteze coşuri de gunoi în apropiere, să fie în concordanţă cu 

sistemele de calitate ISO 14001 şi 9001 – mediu şi de calitate. 

Chiriașul are obligativitatea obținerii certificatul de urbanism și autorizației de construire, în 

condițiile legii. 

Chiriașul are obligația ca în termen de 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere să 

se prezinte la sediul organului fiscal local pentru luarea în evidență, pentru plata 

impozitului/taxei pentru clădiri/teren în baza prevederilor art. 455 alin. (2) și (4) și ale art. 463 

alin. (2) și (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 

      Chiriaşul va face demersurile necesare pentru racordarea la utilități pe cheltuiala proprie. 

      Subînchirierea, împrumutul în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea 

contractului de închiriere unei terţe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancţiunea 

nulităţii contractului. 

      Drepturile şi datoriile părţilor se stabilesc prin contractul de închiriere. 

      La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul are dreptul de a 

dobândi bunurile rezultate din investiţiile făcute, fără drept de despăgubire a chiriaşului.  

      Schimbarea destinaţiei bunului se poate face doar cu aprobarea Consiliului Local, la 

solicitarea chiriașului. 

3. OBIECTIVUL URMĂRIT - DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE 

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, COMERȚ ȘI AMENAJAREA UNOR ZONE 

DESTINATE ACTIVITĂȚILOR ARTISTICE SEZONIERE 

DURATA ÎNCHIRIERII = 5 ani 

PREŢUL DE PORNIRE AL LICITAŢIEI :  

20 lei/mp/lună – taxa teren - alimentaţie publică zonă centrală, conform pct.3, anexa 9 la H.C.L. 

nr.520/21.12.2018; 

36 lei/mp/lună – taxa teren – activități comerciale zonă centrală, conform pct.2, anexa 9 la H.C.L. 

nr.520/21.12.2018; 

2,5 lei/mp/lună – taxă teren - desfăşurare activităţilor artistice sezoniere (circ, concerte, parc 

distracţii, festivaluri) orice zonă, conform pct.18, anexa 9 la H.C.L. nr.520/21.12.2018. 

GARANŢIA DE PARTICIPARE/amplasament : 500 RON 

TAXA DE PARTICIPARE/amplasament: 103 RON conform pct. 21, anexa 9 la H.C.L. 

nr.520/21.12.2018. 

CAIET SARCINI : 51 RON conform pct.20, anexa 9 la H.C.L. nr.520/21.12.2018. 

Locul desfăşurării licitaţiei : Primăria Municipiului Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, 



Data şi ora desfăşurării licitaţiei : vor fi publicate pe site-ul Municipiului Bacău și într-un 

cotidian local.  

Data limită până la care se fac înscrieri la licitaţie :................, ora ...........( conform 

anunțului ce va fi publicat) 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 

 

     La licitaţie pot participa, în număr nelimitat, orice persoană fizică/juridică româna ori 

străină autorizată pentru acest tip de activitate, în condiţiile în care este declarată calificată de 

către Comisia de licitaţie, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitaţie. 

4. ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAŢIE 

        Înscrierea la licitaţie se face pe baza unei cereri însoţită de următoarele acte: 

a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerţului,  

b) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante ; 

c) copie C.U.I; 

d) cazier fiscal emis de Administraţia Financiară a municipiului Bacău; 

e) certificat fiscal emis de UAT Municipiul Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul 

local; 

f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să 

rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment; 

g) extras din statut sau actul constitutiv din care să rezulte că poate desfăşura acest tip de 

activitate . 

h) dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţie, (xerocopii după chitanţele  eliberate de 

casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.); 

i) dovada achitării caietului de sarcini şi a taxei de participare (xerocopii după chitanţele eliberate 

de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.); 

j) dovadă de la Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că 

ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenţii 

rezultate din neplata la termen a unor sume datorate şi a penalităţilor aferente din derularea 

contractelor perfectate anterior de părţi; 

k) balanţa de verificare sintetică a societăţii, semnată de reprezentantul legal al societăţii şi 

ştampilată; 

Ofertantul va numerota, va semna şi ştampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la 

licitaţie şi va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnatură şi ştampilă 

proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitaţiei nu va purta nici o răspundere 

pentru eventualele consecinţe ce vor decurge din nerespecatrea cerintelor din caietul de sarcini şi 

care vor fi stabilite de către comisia de licitaţie. 

Documentele se depun într-un plic format A4, pe care se vor menţiona: 

- numele ofertantului şi sediul acestuia; 

- denumirea licitaţiei  şi amplasamentul pentru care depune oferta; 

      Comisia de licitaţie are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplineşte prin 

documentele prezentate condiţiile de participare la licitaţie. 

      Taxa de participare este de 103 RON, preţul caietului de sarcini este de 51 RON iar 

garanţia de participare este de 500 RON.  

      Taxa de participare şi garanţia se vor achita la Direcția Economică cu sediul în str. Vasile 

Alecsandri nr. 61, pe chitanţe separate pentru a permite restituirea în caz de neadjudecare. 

      Garanţia de participare va fi restituită participanţilor la licitaţie care nu au fost declaraţi 

câştigători, în urma depunerii unei cereri scrise către Primăria Municipiului Bacău, în termen 

de 15 zile de la data ţinerii licitaţiei, iar pentru participanții declarați câștigători acesta se 

costituie avans la plata chiriei. 

 Reprezentantul imputernicit al participantului la licitaţie/ofertantului se va prezenta în ziua şi 

ora precizate având asupra sa următoarele documente: 



- împuternicirea semnată de administrator sau preşedinte/director general însoţită de 

un document de identitate recunoscut, iar în cazul preşedintelui /director general sau a 

administratorului de un document de identitate; 

- ştampila autorizată a societăţii; 
 

 

CAPITOLUL C 

1. MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI 

 Închirierea terenurilor situate în Bacău, Parcul “Mircea Cancicov” se face prin licitaţie publică 

deschisă. 

 Înscrierea la licitaţie se face până la data de .............., orele ..........., data la care ofertanţii vor 

depune în plic sigilat documentele de participare la licitaţie, precizate în caietul de sarcini. 

     Ofertele primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar 

vor fi excluse de la licitație și înapoiate ofertanților fără a fi deschise. 

 Licitaţia se va desfăşura în data de ........................, orele ............, în prezenţa comisiei de 

licitaţie şi a candidaţilor înscrişi la licitaţie şi va fi condusă de Preşedintele Comisiei de licitaţie. 

 Preţurile de pornire la licitaţii  sunt cele stabilite pe zone de amplasament, conform anexa 

nr. 9 la H.C.L. nr. 520/21.12.2018 după cum urmează: 

 20 lei/mp/lună – taxa teren - alimentaţie publică zonă centrală, conform pct.3, anexa 9 la 

H.C.L. nr.520/21.12.2018; 

 36 lei/mp/lună – taxa teren -  activități comerciale, zonă centrală conform pct.2, anexa 9 la 

H.C.L. nr.520/21.12.2018; 

 2,5 lei/mp/lună – taxă teren - activităţi artistice sezoniere (circ, concerte, parc distracţii, 

festivaluri) orice zonă, conform pct.18, anexa 9 la H.C.L. nr.520/21.12.2018.       

    Pasul de licitaţie este stabilit astfel:  

 2 lei/mp/lună - alimentaţie publică zonă centrală; 

 3 lei/mp/lună - activități comerciale zonă centrală;  

 0,50 lei/mp/lună –activităţi artistice sezoniere (circ, concerte, parc distracţii, festivaluri) 

orice zonă.     

    Preţul închirierii licitat/adjudecat va fi indexat anual cu indicele de inflaţie, fără a fi necesar 

acordul explicit al părţilor contractante. 

    Modul de achitare a chiriei cât şi clauzele pentru nerespectarea obligaţiilor de plată se vor 

stabili prin contractul de închiriere. 

   Dupa îndeplinirea cerințelor de participare la licitație, câştigătorul licitaţiei va fi desemnat 

ofertantul care oferă cel mai mare preţ peste preţul de pornire. 

    2. ETAPE  

 Înscrierea are loc până în preziua desfăşurării licitaţiei, sau a repetării acesteia, până la 

ora 16.30. 

 La data şi ora anunţata pentru desfăşurarea licitaţiei vor fi prezenţi membrii comisiei de 

licitaţie, reprezentanţii ofertanţilor (care vor prezenta şi documentele de împuternicire) . 

 La deschiderea şedinţei de licitaţie, preşedintele comisiei sau un membru desemnat de 

acesta, va prezenta membrii comisiei de licitaţie, amplasamentul supus inchirierii, pretul 

de pornire şi va anunţa numele ofertanţilor  

 Plicurile închise şi sigilate vor fi predate comisiei de licitaţie în vederea evaluării. După 

deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse şi 

elimină ofertanţii care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. 

 Plicurile se vor deschide în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor; 

 Comisia de licitaţie poate analiza şi respinge ofertele făcute de ofertanţii care 

înregistrează pierdere sau rezultate financiare necorespunzătoare. 

 Secretarul comisiei va consemna in procesul verbal denumirea ofertanţilor, numele şi 

prenumele reprezentanţilor ofertanţilor, amplasamentul, pasii licitatiei, pretul de pornire, 



documentele prezentate conform cerintelor de catre fiecare ofertant, ofertele respinse, 

denumirea ofertantului câştigator, a ofertei cu care acesta a câştigat licitaţia pentru 

închirierea terenului scos la licitaţie si denumirea si oferta celorlati ofertanți calificați 

 Procesul-verbal si anexa la procesul verbal se semnează de catre membrii comisiei şi de 

catre ofertanţii prezenţi. 

 Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea 

plicurilor ofertanţilor, cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute de lege. 

 Preşedintele comisiei anunţă preţul de pornire al licitaţiei, pasul minim de licitaţie şi 

eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul). 

 În cazul în care la prima rundă de licitaţie nu se prezintă nici un ofertant, sau se prezintă 

un singur ofertant sau licitaţia nu este adjudecată, aceasta se va repeta în maxim 15 zile 

calendaristice, calculate de la data licitaţiei anterioare, cu respectarea prezentei 

metodologii. 

 În cazul repetării licitației, se admite depunerea documentelor de participare la licitație și 

de către alți ofertanți care nu au participat la prima ședință de licitație; 

 În cazul repetării licitaţiei, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare 

la licitaţie. 

 În cazul repetării licitaţiei, dacă se va înscrie numai ofertantul de la prima runda de 

licitatie, se va trece la metoda de negociere directă, fără a scădea preţul de pornire al 

licitaţiei. 

 În cazul repetării licitaţiei, daca se va inscrie un singur ofertant, altul decat cel care s-a 

prezentat la prima runda de licitatie, procedura se va relua; 

 Licitaţia se desfăşoară după regula „licitaţiei competitive”, respectiv la un preţ în urcare. 

Astfel, după ce se strigă preţul de pornire al licitaţiei, în ordinea ce va fi stabilită, fiecare 

ofertant interesat va striga preţul pe care îl oferă (care trebuie să fie mai mare decât oferta 

anterioară cu cel puţin un pas de licitare, sau egal cu oferta anterioară) până când unul din 

ofertanţi ajunge la preţul astfel majorat şi nimeni nu oferă un preţ mai mare. Pentru 

stabilirea ordinei de licitare a pretului, se va ţine cont de data si ora de înregistrare a 

cererii de înscriere la licitaţie. 

 Preşedintele comisiei repetă de trei ori preţul acceptat de ofertant şi dacă nici un alt 

ofertant nu acceptă preţul strigat, spaţiul se adjudecă ofertantului care a oferit preţul cel 

mai mare. 

 Oferta cu valoarea cea mai mare va fi desemnată câştigătoarea licitaţiei 

 În caz de egalitate a preţurilor oferite se va proceda în modul următor: 

 Ofertanţii care au ajuns la această situaţie vor face o nouă ofertă în plic închis, semnat 

şi ştampilat. 

 Dacă câștigatorul licitaţiei nu semnează contractul de închiriere, acesta va pierde garanţia 

de participare la licitaţie si dreptul de a participa la o alta runda de licitatie a aceluiași 

amplasament, în situația în care aceasta se va impune. 

 Se consemnează în procesul verbal, dacă este cazul, refuzul semnarii procesului-verbal de 

adjudecare de către unul din participanţi. 

 Pentru ofertantul care a fost declarat câştigător al licitaţiei, garanţia de participare se va 

constitui ca avans la plata chiriei . 

 Contestaţiile se vor depune la sediul Primăriei municipiului Bacău, din str.Calea 

Mărășești nr.6, în termen de 5 zile calendaristice de la data licitaţiei, respectiv a repetării 

acesteia. Contestatiile vor fi soluționate de către o comisie numită prin dispoziția 

Primarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor. 

 Pe baza procesului – verbal de ajudecare a licitaţiei, în cazul în care a fost stabilit un 

câştigător și nu au fost depuse contestații se va încheia contractul de închiriere, în maxim 

30 de zile lucrătoare de la data ramânerii definitive a procesului verbal de adjudecarea 

sau de la data procesului verbal de soluționare a contestațiilor. 



 Garanţia de participare va fi restituită participanţilor la licitaţie care nu au fost declaraţi 

câştigători, în urma depunerii unei cereri scrise la sediul Primăriei Municipiului Bacău.  

 Documentele aparţinând ofertanţilor care au transmis notificari de retragere, documentele 

întârziate sau cele care nu prezintă garanţie de participare la licitaţie vor fi înapoiate 

ofertanţilor respectivi. 

 Orice încercare a unui ofertant sau acţiunile corelate ale acestora care au drept scop 

perturbarea şedintei de licitaţie sau influiențarea rezultatului licitației,  poate avea ca si 

consecinta respingerea ofertei şi descalificarea ofertanţilor respectivi. 

 După sedința de licitatie toate documentele licitației se vor arhiva la sediul 

organizatorului licitaţiei. 

 Procesul verbal de adjudecare a licitaţiei împreună cu anexele sale reprezintă documentul 

pe baza căruia este stabilit rezultatul licitaţiei publice deschise cu strigare, cu adjudecare 

la cel mai bun preţ.  

 Procesul verbal se va întocmi în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare 

parte participantă la licitație şi anume: 

a. un exemplar (originalul) la organizatorul licitaţiei; 

b. un exemplar pentru evidenţă la dispoziţia comisiei; 

c. câte un exemplar ofertanţilor participanti la licitaţie, la cerere. 

 Data soluționării contestaţiilor, reprezintă data la care rezultatele rămân definitive. 

 În cazul în care câştigătorul licitaţiei renunţă la oferta sa, comisia de licitaţie va adjudeca 

licitaţia ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câştigător initial va 

pierde garanţia de participare. 

 În cazul în care licitaţia nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va consemna 

aceasta situaţie într-un proces verbal şi se va organiza o nouă licitaţe. 

  3.  DISPOZIŢII FINALE 

1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situaţiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia 

desfăşurării licitaţiei, comisia de licitaţie poate lua decizii în limitele competenţelor stabilite şi în 

conformitate cu reglementarile legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul 

verbal al licitatiei şi notificate în mod corespunzator participanţilor la licitaţie. 

2. Ofertanţii care sunt dovediţi că au stabilit cu alţi ofertanţi întelegeri pentru falsificarea 

rezultatului licitaţiei, vor fi excluşi de la licitaţie. 

3. De regulă, nu se permite anularea licitaţiei. În mod excepţional, anularea licitaţiei se face în 

cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestaţii intemeiate privind organizarea şi 

desfăşurarea licitaţiei care au afectat loialitatea concurenţei, nu au asigurat transparenţa 

procedurilor de licitaţie sau au produs discriminări între ofertanţi. 

Decizia de anulare sau amânare a licitaţiei va fi luată de conducerea instituţiei organizatoare a 

licitaţiei impreună cu comisia de licitaţie. 

4. În cazul anulării licitaţiei, organizatorul va comunica hotărarea de anulare, în scris, tuturor 

ofertanţilor participanţi şi se va proceda la restituirea garanţiilor de participare la licitaţie 

integral. 
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    Anexa  nr.  5  la  H.C.L. nr.________din __________2019 

CONTRACT CADRU  

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

NR. ...................... ziua ........ luna ....... anul ............ 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1. Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr.6, judeţul Bacău, având contul 

RO 07 TREZ 06121A300530xxxx  deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 

4278337, reprezentant prin PRIMAR COSMIN NECULA, mandatat să reprezinte 

interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, în calitate de proprietar, pe 

de o parte  

ŞI 

2.S.C/P.F.A/I.I./I.F. .............................................................................., cu sediul în Bacău, 

str................................................................................, 

O.R.C................................................................, C.U.I............................................................, 

cont .......................................................... deschis la ....................................................., 

reprezentată de ............................................................. persoană fizică/română, posesoare a 

C.I., seria ....... nr. .............................., CNP..............................................., având funcţia de 

................................................, în calitate de chiriaş, 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

   Art.1. Obiectul contractului îl constituie închirierea terenului în suprafață de .........mp, 

situat în Parcul Mircea Cancicov din municipiul Bacău, conform schiţei anexe. 

   Art.2.  Terenul este proprietate publică a municipiului Bacău 

   Art.3. Acesta este dat în folosinţă chiriaşului în vederea desfăşurării activităților de 

alimentație publică, de comerț și activităților artistice sezoniere (circ, concerte, parc 

distracții, festivaluri) 

   Art.4. Predarea primirea obiectului închirierii se face pe bază de proces-verbal de 

predare-primire, anexă la prezentul contract. 

III. TERMENUL 

   Art.5. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani,  începând cu data de 

.......................... până la data de ............................. . 

IV. PREŢUL CHIRIEI, MODALITĂŢI DE PLATĂ 

   Art.6. Preţul chiriei este stabilit la ..............., pentru un tarif de ...... lei/mp/lună, stabilit în 

şedinţa de licitaţie din data de ............................... . 

   Art.7. Preţul stabilit la art.6 va fi indexat anual  conform coeficientului de indexare 

comunicat de Direcţia de Statistică, fără a fi necesar acordul explicit al părţilor 

contractante. 

   Art.8. Plata chiriei se va face lunar, până la data de 10  a lunii următoare pentru care se 

datorează chiria. 
   Art.9. Plata chiriei se face prin conturile : 

- contul proprietarului RO 07 TREZ 06121A300530xxxxx. 

- contul chiriaşului ........................................................ 



   Art.10. Neplata chiriei la termenul stabilit, autorizează proprietarul a solicita chiriaşului plata de 

daune, a percepe penalităţi de 0,1%/zi întârziere, conform legislaţiei în vigoare. 

   Art.11. Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 de zile 

faţă de termenul scadent şi dacă în această perioadă nu este invocată forţa majoră sau nu intervine 

o nouă înţelegere între părţi, proprietarul poate iniţia instituirea procedurii de reziliere a 

contractului de închiriere, cu notificarea acestei intenţii către chiriaş. 

V. PLATA UTILITĂȚILOR ȘI A SERVICIILOR  

Art.12. Pe lângă plata chiriei, locatarul se obligă să plătească lunar consumul de utilități, 

precum și plata serviciilor de salubrizare. 

Art.13. La data de 30 a fiecarei luni beneficiarul va proceda la citirea indecsilor contorilor şi 

va înainta o adresă de inştiinţare a prestatorului, adresă care va sta la baza întocmirii facturii 

fiscale ce reprezintă contravaloarea energiei electrice consumate pentru luna precedentă. 

Art.14. Plata se va face prin ordin de plată sau numerar la casieria Municipiului Bacau. 

Art.15. Termenul de scadenta al obligatiilor de plata este de 30 de zile de la data emiterii 

facturii la energie electrica.  

  Contravaloarea energiei electrice se calculează după formula: 

  Valoarea de achitat = C x T  

  C - consumul de energie electrică aferent perioadei luată în calcul 

  T - tariful unitar al energiei electrice, practicat de S.C. E.ON Energie România SA. si 

este compus din tariful de joasa tensiune pentru energia activa pe care o plăteşte Municipiul 

Bacău catre SC E.ON Energie România SA, la care se adauga procentul aferent din energia 

reactiva consumata, din taxele si tarifele impuse prin legislatia în vigoare (contributie 

cogenerare, CPC, certificate verzi, acciză energie electrica etc.).  

Art.16. Pentru depaşirea termenului scadent al obligaţiilor de plată prevăzut, beneficiarul 

datorează majorări de întârziere de 1% pe lună, din cuantumul obligaţiilor principale 

neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fractiune de lună , începând cu ziua 

imediat urmatoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

Art.17. După 30 de zile calendaristice de la neplata a obligatiilor şi a majorarilor de întârziere 

datorate, se va proceda la întreruperea furnizării energiei electrice, cu un preaviz de 5 zile. 

Art.18. Pentru neplata la termen a sumelor aferente utilităților/consumului de energie electrică 

și a serviciilor, şi a majorărilor de întârziere datorate,  locatorul poate rezilia prezentul 

contract fără alte formalități, concomitent cu întreruperea furnizării energiei electrice, 

locatarul fiind obligat să elibereze și să predea spațiul închiriat în starea în care l-a primit, și 

să achite toate obligațiile de plată rezultate din contract. 

VI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

A.Drepturile şi obligaţiile proprietarului 

   Art.19. Proprietarul, prin reprezentanţii săi are dreptul să inspecteze terenul închiriat, să verifice 

stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin 

realizarea activităţii, verificând respectarea obligaţiilor asumate în limita prevederilor existente în  

oferta depusă  şi ale prezentului contract. 

Art.20. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul are dreptul  

de a dobândi bunurile rezultate din investiţiile făcute, fără drept de despăgubire a chiriaşului.  

    Art.21. Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului 

de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriaşului cu 60 de zile, numai din motive excepţionale 

legate de interesul local. 

 Art.22. Proprietarul va preda chiriaşului terenul, liber de orice sarcini, pe baza de proces–verbal 

de predare primire, în care se va specifica detaliat suprafaţa, perimetrul, vecinătăţile. Procesul  

verbal va fi semnat şi ştampilat de ambele părţi, constituindu-se anexă la  prezentul contract. 

 Art.23. Proprietarul se obligă să asigure folosinţa liniştită şi utilă a terenului închiriat pe 

întreaga perioadă a contractului, garantând chiriaşul contra pierderii totale sau parţiale a bunului, 

contra viciilor, tulburării folosinţei. 



 Art.24. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaş în exercitarea dreptului de folosinţă asupra 

terenului închiriat şi nici nu va face acte prin care ar putea micşora folosinţa acestuia. 

 

B. Drepturile şi obligaţiile chiriaşului 

Art.25. Chiriașul are obligația de a obține autorizația de construire și certificatul de urbanism, în 

condițiile legii. 

Art.26. Chiriașul are obligația ca în termen de 30 de zile de la încheierea contractului de 

închiriere să se prezinte la sediul organului fiscal local pentru luarea în evidență pentru plata 

impozitului/taxei pentru clădiri/teren în baza prevederilor art. 455 alin. (2) și (4) și ale art. 463 alin. 

(2) și (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 

     Art.27. Chiriaşul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, terenul 

ce face obiectul contractului de închiriere.  

 Art.28 Chiriaşul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul 

contractului, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de închiriere. 

 Art.29 Chiriaşul se obligă să achite chiria în condiţiile stipulate la cap.IV din prezentul contract. 

 Art.30. Pe toată durata închirierii, chiriaşul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilităţile 

consumate, încheind în acest sens contracte cu furnizorii de utilităţi. 

 Art.31 Chiriaşul va realiza lucrările pentru utilităţile necesare, în mod independent şi pe 

cheltuiala sa. 

    Art.32. Racordarea cu energie electrică  cade în sarcina chiriașului. Alimentarea cu energie 

electrică se realizeaza cu acceptul Municipiului Bacău, de către un electrician autorizat din cel mai 

apropiat punct de distribuție.  

    Art.33.Pentru determinarea cantităţii de energie electrică consumată la locul de consum, 

beneficiarul va monta un contor de energie electrică omologat, cu buletin de verificare metrologica 

în termen și sigilat. Montajul contorului se va face în exteriorul obiectivului. 

   Art.34.La punerea în funcțiune a instalației de alimentare cu energie electrică se va citi 

indexul contorului împreună cu un reprezentant al Municipiului Bacău, care se va consemna în 

procesul-verbal de punere în funcțiune. 

   Art.35.Schimbarea contorului din diverse motive se va face numai după încheierea unui 

proces-verbal de demontare-montare cu delegatul beneficiarului, care in mod obligatoriu va citi 

indecsii contorilor la demontare-montare.  

   Art.36.În cazul desigilarii contorului sau a constatarii unor defectiuni in sistemul de masurare 

se va lua in calcul la plata, energia electrica calculata in sistem paușal pentru perioada 

nefuncționării contorului. 

 Art.37. Chiriaşul se obligă să întrebuinţeze obiectul contractului ca un bun proprietar şi  potrivit 

destinaţiei prevăzute la art.3 din contract. 

    Art.38. Chiriaşul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte bunul 

închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terţe persoane juridice sau fizice,  sub 

sancţiunea nulităţii contractului. 

    Art.39. Chiriaşul se obligă să ia toate măsurile care se impun  pentru ca personalul angajat să 

fie informat şi să respecte norme de securitate şi sănătate în muncă şi de PSI.  

    Art.40. Chiriaşul se obligă să obţină toate autorizaţiile legale de funcţionare de la organele în 

drept să le emită, necesare desfăşurării activităţii. 

    Art.41. Chiriaşul va permite proprietarului, prin reprezentanţii săi, să inspecteze terenul 

închiriat, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut 

interesul public prin realizarea activităţii, verificând respectarea obligaţiilor asumate în limita 

prevederilor existente în oferta depusă  şi ale prezentului contract.  

     Art.42. Chiriașul va respecta prevederile referitoare la modulul ce va fi amplasat, respectiv: 

culoarea, materialul și specificațiile (modulelor comerciale) stabilite în caietul de sarcini, fiind 

interzisă amplasarea de corturi, mese independente de modulul comercial.  



     Art.43. Comercianții care vor dori spațiu de expunere în exteriorul modulului comercial vor 

preciza ce obiecte vor fi expuse (rafturi pentru jucării, biciclete, mașinuțe pentru închiriere, frigider 

de înghețată sau băuturi răcoritoare, aparat de popcorn sau vată de zahăr)   

     Art.44. La încheierea perioadei de închiriere, chiriaşul va preda terenul închiriat şi investiţia 

realizată, ce va face parte din domeniul public al Municipiului Bacău, libere de orice sarcini. 

 

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

     Art.45. Pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin contractul de închiriere şi caietul de 

sarcini, partea în culpă datorează penalităţi şi daune interese în conformitate cu prevederile legii; 

     Art.46. Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.   

     Art.47. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul 

contract invocând forţa majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părţi în scris, în termen 

de 5 zile de la apariţia motivului invocat, începutul şi sfârşitul respectivului caz de forţă majoră. 

Partea care nu va respecta această clauză îşi va asuma toate riscurile şi consecinţele ce decurg. 

     Art.48. Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage 

pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. Perioada de executare a contractului de 

închiriere va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată şi acceptată forţa majoră. 

    Art.49. Dacă una dintre părţi reziliază unilateral contractul de închiriere fără justă cauză, aceasta 

va fi ţinută să compenseze daunele ce rezultă. 

    Art.50. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi în 

mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat fără intervenţia 

vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanţe judecătoreşti şi de a pretinde plata de daune 

interese. 

VII. LITIGII 

 Art.51. Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a 

neînţelerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.  

    Art.52. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art.51 se vor soluţiona 

pe calea instanţelor judecătoreşti de drept comun, potrivit legii. 

VIII. NOTIFICĂRI 
 Art.53. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea 

introductivă a prezentului contract. 

 Art.54. În cazul în care ea se va face prin poştă, va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 

confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal 

primitor pe această confirmare. 

 Art.55. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

 Art.56. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt 

confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

 Art.57. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii: 

a) prin acordul părţilor; 

b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în 

condiţiile legii; 

c) în cazul în care interesul local o impune, prin denunţare unilaterală de către proprietar, prin 

notificarea prealabilă a chiriaşului cu 30 de zile înainte; 

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către chiriaş, prin reziliere unilaterală de către 

proprietar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina chiriaşului; 

e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere, după notificarea 

prealabilă, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile, care nu poate fi mai mare decât chiria 

anuală; 



f) în cazul în care terenul respectiv va fi revendicat, în conformitate cu legile proprietăţii, 

proprietarul va rezilia contractul, cu o notificare prealabilă de 30 de zile, fără  acordarea unei 

despăgubiri; 

g) datorită întârzierii în plata chiriei în condiţiile prevăzute la art.11; 

h) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau a cesiunii 

contractului de închiriere unei terţe persoane juridice sau fizice, fără aprobarea prealabilă a 

proprietarului.  

   Art.58. La încetarea, din orice cauză, inclusiv în cazul schimbării destinaţiei spaţiului stabilit în 

conformitate cu prevederile art.3, din contractul de închiriere, bunurile ce au făcut obiectul 

investiţiei vor fi preluate de proprietar, conform dispoziţiilor caietului de sarcini.  

   Art.59. La încetarea contractului din vina chiriaşului, spaţiul va fi scos din nou la licitaţie fără 

drept de participare a acestuia. 

X. REZILIEREA 

   Art.60. Contractul se  reziliază în următoarele situaţii: 

a) chiriaşul schimbă destinaţia bunului închiriat; 

b) chiriaşul cesionează contractul de închiriere; 

c) chiriasul împrumută în tot sau în parte bunul; 

d) chiriaşul întârzie cu plata chiriei în condiţiile art.11; 

e) prin reziliere unilaterală de către proprietar, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de 

către chiriaş; 

f) prin reziliere unilaterală de către proprietar, în cazul în care terenul va fi revendicat, în 

conformitate cu legile proprietăţi; 

Pact comisoriu expres de grad IV. 

    Art.61.Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi în 

mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără a mai fi 

necesară punerea în întârziere  sau orice formalitate prealabilă şi fără intervenţia vreunui tribunal 

arbitrar sau a vreunei instanţe judecătoreşti şi de a pretinde plata de daune interese. 

XI. EVACUAREA CHIRIAŞULUI LA ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI 

    Art.62. Proprietarul are dreptul de a evacua proprietarul de pe terenul pe care-l are în chirie în 

baza prezentului contract în cazul rezilierii sau încetării contractului, cu notificarea prealabilă a 

chiriaşului, în condiţiile legii. 

    Art.63. Chiriaşul, prin semnarea acestui contract, consimte ca evacuarea să se facă în temeiul 

prezentului contract, fără hotărâre judecătorească şi fără titlu executoriu. 

Chiriaşul declară semnând prezentul contract, că nu se va opune evacuării bunurilor sale şi că 

înţelege să nu împiedice în nici un fel pe proprietar să execute evacuarea bunurilor sale. 

    Art.64. Evacuarea se va face de o comisie formată din 5 persoane numită prin Dispoziţie a 

Primarului, de un reprezentant al chiriaşului şi de martori. Cu această ocazie se va încheia un 

proces-verbal de inventariere în care se vor trece toate bunurile existente la data evacuării. 

Bunurile evacuate vor fi depozitate într-un spaţiu al Municipiului Bacău. Proprietarul nu poate fi 

făcut răspunzător pentru deteriorarea ori deprecierea bunurilor chiriaşului pe parcursul evacuării şi 

depozitării lor. 

       Pentru  perioada de  depozitare, chiriaşul va plăti proprietarului o chirie lunară egală cu chiria 

datorată în ultima lună de valabilitate a prezentului contract. 

Dacă în termen de 30 de zile chiriaşul nu-şi ridică bunurile de la locul unde acestea au fost 

depozitate, acestea trec în proprietatea proprietarului care le poate folosi sau valorifica în condiţiile 

legii.   

    Art.65. Cheltuielile ocazionate de evacuare vor fi suportate de chiriaş. 

XIII. DISPOZIŢII FINALE 

Art.66. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de referinţă: 

a) Legea nr.215/2001 privind administraţiei publice locale, republicată; 



b)Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

c) Hotărârea nr. ..../.....2019 a Consiliului Local Bacău privind aprobarea închirierii; 

d) prevederile art.1410 – 1453 şi 1470 – 1490 din Noul Cod Civil. 

Art.61. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adiţional încheiat 

între părţi şi va constitui anexă la prezentul contract, fiind total supus clauzelor economice şi 

juridice conţinute de acesta . 

Art.67. Garanţia de participare a ofertantului care a fost declarat câştigător al licitaţiei, va fi 

considerată avans la plata chiriei. 

Art.68. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de 

închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a chiriaşului. 

Art.69. În temeiul art.1817 Noul Cod Civil prezentul contract se reziliează dacă una dintre 

părți nu ăși execută obligațiile născute din acest contract. 

Art.70. În temeiul art.1798 din Noul Cod Civil, prezentul contract constituie titlu executoriu 

pentru plata chiriei la termenele și modalitățile stabilite prin contract. 

Art.71. Procesul verbal de predare primire împreună cu caietul de sarcini fac parte integrantă 

din prezentul contract de închiriere şi  reprezintă voinţa părţilor. 

Art.72. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare la data semnării şi a fost încheiat în 4 

exemplare originale, din care 3 (trei) pentru proprietar şi 1 (unul) pentru chiriaş. 

      PROPRIETAR,                       CHIRIAŞ, 

                            SC/PFA/II/IF …………………………… 

MUNICIPIUL BACĂU 

           prin                               prin 

        PRIMAR                                                 ADMINISTRATOR, 

COSMIN NECULA                                                                     ………………………                                                         

 VIZAT JURIDIC,                      

……………………………  

DIRECŢIA ECONOMICĂ, 

DIRECTOR EXECUTIV 

EC. TIBERIU CIOBANU 

…………………………… 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT                               

CRISTINA BUZDUGAN 

…………………………… 

COMPARTIMENT ADMINISTRARE ŞI 

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 

ROBERT IACOBEANU 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

COSMIN NECULA 
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REFERAT 

 

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, pentru o 

durată de 5 ani a 15 loturi de teren, situate în Bacău, Parcul ”Mircea 

Cancicov”, din domeniul public al municipiului Bacău 

               În vederea valorificarii superioare a terenului aparținând domeni ului public al 

municipiului Bacău cu atragerea de fonduri la bugetul local, constituind baza de completare a 

bugetului local, creșterea interesului vizitatorilor prin îmbunătăţirea esteticii şi funcţionalităţii 

Parcului ”Mircea Cancicov” și în conformitate cu: 

- prevederile art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.”a”, ale art. 123 alin (1) si alin. (2) din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- prevederile art. 14 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

            - prevederile art.7 alin.2, art.859 alin.2, art.861 alin.3 din Noul Cod Civil al 

României adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

            -   HCL nr.520/21.12.2018 privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care 

constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea 

nr.227/2015-privind Codul Fiscal, modificată şi completată, Anexa 9, propunem promovarea 

proiectului de hotărâre  privind: 

1. Aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui număr de 15 loturi de teren,  situate 

în Parcul ”Cancicov” din municipiul Bacău, delimitate conform planurilor  de situaţie 

anexate ( ANEXA nr.1, ANEXA nr.2 si ANEXA nr.3), în vederea amplasării a 15 

module, pe o perioadă de 5 ani, pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, 

activităţi comerciale şi activităţilor artistice sezoniere (circ, concerte, parc distracţii, 

festivaluri). 

2. Aprobarea preţului de pornire a licitaţiei la valoarea de 20 lei/mp/lună pentru 

activitati de alimentaţie publică (preparare gogoși/clătite, înghețată și alte produse 

neambalate), 36lei/mp/lună pentru activități comerciale (jucării, închiriere 

karturi/biciclete, produse alimentare preambalate) şi 2,5 lei/mp/lună pentru desfăşurare 

activităţilor artistice sezoniere (circ, concerte, parc distracţii, festivaluri), prețuri 

prevăzute în anexa 9 la H.C.L.nr.520/21.12.2018 privind aprobarea pentru anul 2019 a 

taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, pct.3, zonă centrală, 

pct.2, zonă cenrală, pct.18, orice zonă, altele decât cele reglementate prin Legea 

nr.227/2015-privind Codul Fiscal, modificată şi completată. 

          3. Aprobarea caietului de sarcini pentru licitatie- ANEXA nr.4 

4. Aprobarea contractului - cadru de închiriere- ANEXA nr.5 

5. Aprobarea ca membrii Comisiei de licitaţie şi ai Comisiei de soluţionare a 



contestaţiilor să fie desemnaţi prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Bacău. 

6. Mandatarea Primarului municipiului Bacău pentru semnarea contractului de închiriere 

şi a actelor adiţionale la contractele de închiriere, încheiate în urma licitaţiei. 

         Amplasamentele (terenurile) propuse spre închiriere fac parte din Parcul ”Cancicov”, 

situat în municipiul Bacău, str. Mărăşeşti nr.14, CF nr.68066 ce aparţine domeniului public 

al municipiului Bacău. 

Sumele încasate vor duce la majorarea veniturilor proprii ale Unităţii Administrative 

Teritoriale Bacău, precum şi la îmbunătăţirea esteticii şi funcţionalităţii parcului. 

        Amplasarea modulelor se va realiza, după obținerea autorizatiei de construire conform 

prevederilor legale. 

 

        

     Faţă de cele prezentate, vă rog dispuneţi.  

 

                      ARHITECT ȘEF                                    DIRECTOR EXECUTIV ADJ.                                   

                       DIANA MARIN                                          CRISTINA BUZDUGAN                                               

 

  

                                   Comp.Adm.și Inv.Patrimoniu  - ROBERT IACOBEANU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECȚIA ARHITECT- ȘEF 

NR. 3486 DIN 29.03.2019 

                                                                                                                            Aprobat, 

                                                                                                              Primar Municipiul Bacău 

                                                                                                                    COSMIN NECULA 

STUDIU DE IMPACT  

Proiect de Hotărâre  

închirierea, prin licitaţie publică, în condițiile legii, pentru o durată de 5 ani a 15 loturi de teren, situate 

în Bacău, Parcul ”Mircea Cancicov”, ce fac parte din domeniul public al municipiului Bacău 

 

Secţiunea 1 

Motivul emiterii actului normativ 

Potrivit prevederilor: 

 art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.”a”, ale art. 123 alin (1) si alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 prevederile art. 14 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 prevederile art.7 alin.2, art.859 alin.2, art.861 alin.3 din Noul Cod Civil al 

României adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 HCL nr.520/21.12.2018 privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie 

surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015-

privind Codul Fiscal, modificată şi completată, Anexa 9. 
Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea: 

 atragere de venituri la bugetul local, prin valorificarea utilizării terenului apartinând domeniului 

public al municipiului Bacău, prin închirierea a 15 loturi de teren, pentru o durată de 5 ani; 

 creșterea interesului vizitatorilor pentru desfășurarea de activități în aer liber; 

 intrarea în legalitate în ceea ce privește organizarea și derularea activităților de 

agrement/comerț, astfel încât acesta să se facă în mod civilizat, cu respectarea unor norme 

minime de estetică și curățenie 

 îmbunătățirea esteticii actuale a parcului prin reamenajarea zonelor de agrement din incinta parcului; 

Secţiunea a 2- a 

Impactul social al proiectului de act normativ 

Prin implementarea proiectul se va asigura: 

 decongestionarea traficului prin mutarea interesul de pe aleea principala a parcului spre alte 



zone; 

 stimularea activitatilor in aer liber; 

 Utilajele de agrement contra-cost, din actualul loc de joaca, vor fi transferate într-un spațiu 

neutilizat până în prezent, și odată cu aceasta și cea mai mare parte a poluării fonice va 

disparea. Părinții vor avea șansa de a alege un loc de joacă pentru copil, fără presiunea 

generată de tentațiile echipamentelor contra-cost; 

 crearea unui pol de atracție lângă Fântână Trei Fete-Cariatidele; 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul financiar asupra bugetului local 

               Colectarea de chirii și taxe de la agenții economici va reprezenta o importantă sursă de finanțare 

pentru bugetul local cu impact asupra dezvoltării comunității locale și a creșterii calității vieții. 

               Deasemenea colectarea acestor venituri va asigura creșterea gradului de autonomie față de 

autoritățile publice centrale. 

Secţiunea a 4-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra mediului              

                Acest proiect iși propune să facă ordine prin zonificarea modulelor și funcțiunilor deja existente în 

parc, neaducând acțiuni dăunătoare asupra vegetației sau a calității aerului din zonă. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra amenajarii urbanistice 

                 În prezent, chioșcurile existente de diverse forme și culori, poziționate în diverse spații, impun 

măsuri de sistematizare cât mai eficiente a intregului parc. Prin zonificarea propusă în proiectul de Hotărâre 

de Consiliu Local se încearcă o populare a întregului parc. Aleea principală este sufocată și aglomerată de 

chioșcuri, mașinuțe, cort pentru jucării, ș.a., din această cauză s-a dorit crearea unui pol de atracție lângă 

fântâna 3 Fete – Cariatidele - pentru a decongestiona traficul și a muta interesul de pe aleea principală a 

parcului spre alte zone. 

     În consecință, principala zonă de promenadă devine mai relaxată ca trafic, mai puțin poluată fonic, 

mai funcțională și cu o ofertă de produse mult mai diversificată. Drept consecință, vor exista două spații de 

joacă, pe categorii de vârstă, echipate tradițional, ambele prezentând riscuri minimale în exploatere și costuri 

0 pentru utilizatori. Tentațiile generate de utilajele de agrement vor fi transferate într-un spațiu neutilizat până 

în prezent, și odată cu ele și cea mai mare parte a poluării fonice. Ca atare îi acordăm părintelui șansa de a 

alege un loc de joacă pentru copil, fără presiunea generată de tentație 

Secţiunea a 6-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

Se vor respecta prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, respectiv: 

     -    Consultare publică prin intermediul: Site-ul Municipiului BACAU; publicare anunţ – mass-media 

locală; afișare la sediul propriu. 



Secţiunea a 7-a 

Măsuri de implementare 

 

După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis la: Direcției Economică, Compartimentul 

Autorizare Activitate Economică și Transport, ARH SEF, Compartimentul Administrare și Inventarierea 

Patrimoniului, Directiei Servicii Publice. 

 

   

 Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul proiect de hotărâre 

privind aprobarea pentru inchirierea, prin licitaţie publică, în condițiile legii, pentru o durată de 5 

ani a 15 loturi de teren, situate în Bacău, Parcul ”Mircea Cancicov”, ce fac parte din domeniul public 

al municipiului Bacău 

 Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, modificată și completată. 

 

Arhitect-Şef, 

arh. Diana-Mihaela Marin 

 

Director Executiv Adjunct 

ing. Cristina Buzdugan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECȚIA ARHITECT- ȘEF 

NR. 3487 DIN 29.03.2019 

                                                                                                                            Aprobat, 

                                                                                                           Primar Municipiul Bacău 

                                                                                                                 COSMIN NECULA 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind 

închirierea, prin licitaţie publică, în condițiile legii, pentru o durată de 5 ani a 15 loturi de 

teren, situate în Bacău, Parcul ”Mircea Cancicov”, ce fac parte din domeniul public al 

municipiului Bacău 

 
Sistematizarea Parcului Cancicov a fost începută în anul 1935, ca urmare a unui memoriu 

adresat primăriei orașului de mai mulți cetățeni din Bacău. După Revoluția Română din 1989, parcul a 

primit numele de Parcul Mircea Cancicov, după numele celui care a contribuit la dezvoltarea 

urbanistică și peisagistică a urbei. 

Terenul în suprafață de 241.190 mp, este intravilan, și apartine domeniului public, de 

interes local al municipului Bacău. Parcul este amenajat cu alei pietonale asfaltate, o vegetație bogată 

și diversificată, statui ale unor figuri marcante ale istoriei, spații de joacă, fântână arteziană, bănci și 

este delimitat cu gard metalic. 

         În prezent, chioșcurile existente de diverse forme și culori, poziționate în diverse spații, 

impun măsuri de sistematizare cât mai eficiente a intregului parc. Prin zonificarea propusă în proiectul 

de Hotărâre de Consiliu Local se încearcă o populare a întregului parc. Aleea principală este sufocată 

și aglomerată de chioșcuri, mașinuțe, cort pentru jucării, ș.a., din această cauză s-a dorit crearea unui 

pol de atracție lângă fântâna 3 Fete – Cariatidele - pentru a decongestiona traficul și a muta interesul 

de pe aleea principală a parcului spre alte zone. 

 În consecință, principala zonă de promenadă devine mai relaxată ca trafic, mai puțin poluată 

fonic, mai funcțională și cu o ofertă de produse mult mai diversificată. Drept consecință, vor exista 

două spații de joacă, pe categorii de vârstă, echipate tradițional, ambele prezentând riscuri minimale în 

exploatere și costuri 0 pentru utilizatori. Tentațiile generate de utilajele de agrement vor fi transferate 

într-un spațiu neutilizat până în prezent, și odată cu ele și cea mai mare parte a poluării fonice. Ca atare 

îi acordăm părintelui șansa de a alege un loc de joacă pentru copil, fără presiunea generată de tentație. 

 Caracterului funcțional i se va alătura cel estetic, cel puțin din perspectiva uniformizării 

construcțiilor din punct de vedere al culorilor și materialelor utilizate. Ne dorim integrarea naturală a 

modulelor comerciale în peisaj, diversificarea ofertei referindu-se doar la produsele comercializate și 

nu la aspectul exterior. 

 Întreg ansamblul de divertisment contra cost va valorifica zona din proximitatea fântânii 3 fete 

(zona de sud-vest), aici urmând a fi amplasate utilajele de agrement existente în parc, module pentru 

închirieri biciclete, carturi etc. și tirolienele. Tot aici va fi amenajat de către administrația publică 

locală un parc tematic Aventura, destinat adolescenților, acesta fiind gratuit. 

Actuala administrație a Municipiului Bacău dorește, prin inițiativa de a scoate la 

licitatie publică a unor terenuri din Parcul Cancicov, să asigure:  

 atragere de venituri la bugetul local, prin valorificarea utilizării terenului apartinând 

domeniului public al municipiului Bacău, prin închirierea a 15 loturi de teren, pentru 

o durată de 5 ani; 

 creșterea interesului vizitatorilor pentru desfășurarea de activități în aer liber; 



 intrarea în legalitate în ceea ce privește organizarea și derularea activităților de 

agrement/comerț, astfel încât acesta să se facă în mod civilizat, cu respectarea unor 

norme minime de estetică și curățenie 

 îmbunătățirea esteticii actuale a parcului prin reamenajarea zonelor de agrement din 

incinta parcului; 

 

Practic, prin reamenajările propuse se intenționează transformarea fiecărei zone din parc într-

una atractivă diverselor categorii de vârstă. 

În cadrul parcului vor funcționa 12 spații/module moderne, realizate înt-o formă unitară, din 

placaj din lemn, de culoarea nucului, 2 zone în care vor fi amplasate utilajele de agrement existente în 

parc și 1 zonă destinată amenajării unei terase modulare, usor demontabile ce va deservi vizitatorii din 

noul pol de atracție al parcului. 

 Suprafețele propuse spre închiriere: 

 2x10mp - teren pentru module destinate activitații de comerț; 

 7x10mp - teren pentru module destinate activității de alimentație publică; 

 1x500mp si 1x80mp - terenuri destinate activităților artistice sezoniere – (amenajare zona utilaje 

agrement); 

 1x100mp - teren pentru terasă modulară provizorie destinate activității de alimentație publică; 

  3x10mp - teren pentru module destinate activității de comerț – închiriere karturi, biciclete. 

  Suprafața totală propusă pentru scoatere la licitație în vederea închirierii este de 800 mp. 

Câștigătorii licitatiei pentru inchirierea terenului vor trebui sa obtina autorizatie de construire pentru a 

respecta art. 64 din Ordinul nr 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.  Conform acestui articol, orice 

construcție provizorie ce depășește 5,00mp se supune autorizării în aceleași condiții în care se 

autorizează construcțiile definitive. 

  Prin obținerea unei autorizații de construire se poate controla aspectul, poziționarea, și se pot 

impune reguli de ordin estetic și funcțional după care aceste modulele să se integreze în parc. 

 

 Taxele pentru închirierea terenurilor, situate în Parcul ”Mircea Cancicov” sunt aprobate prin 

HCL nr. 520/ 2018 privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit 

ale bugetului local, altele decît cele reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Anexa 9, 

pct. 2, pct.3, zonă centrală si pct.18, orice zonă, respectiv: 

- taxa spatii pentru activitati comerciale-zona centrala - 36 lei/mp/luna 

- taxa spatii sector alimentatie publica, zona centrala – 20 lei/mp/luna 

- taxa teren desfasurare activitati artistice sezoniere – 2,5 lei/mp/luna 

 

 Proiectul propus respectă următoarele prevederi legale : 

 prevederile art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.”a”, ale art. 123 alin (1) si alin. (2) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 prevederile art. 14 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 prevederile art.7 alin.2, art.859 alin.2, art.861 alin.3 din Noul Cod Civil al 

României adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

 HCL nr.520/21.12.2018 privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse 

de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015-privind Codul 

Fiscal, modificată şi completată, Anexa 9. 

 

Arhitect-Şef, 

arh. Diana-Mihaela Marin 

 

Director Executiv Adjunct 

ing. Cristina Buzdugan 


