
 

 

 

 

 

 

 

DEZBATERE PUBLICĂ 

SESIUNEA I 
 

Prezentarea campaniei de informare, rezumarea principalelor acte normative care 

reglementează activitatea urbanistică, supunerea spre dezbatere a problemelor frecvent 

reclamate de către cetățeni și a conținutului chestionarului de satisfacție a cetățeanului 
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DIRECȚII DE ACȚIUNE 
 

 

   Asigurarea unei politici proactive de informare; 

 
 

 Asigurarea transparenței în ceea ce privește funcționarea Direcției Arhitect Șef și procesele 

de luare a deciziilor (ex.: prin publicarea rapoartelor anuale, aprobarea procedurii 

operaționale în cadrul Consiliului Local, organizarea de conferințe de presă/dezbateri 

publice și publicarea de informații pe internet); 

 

 Definirea și stabilirea unor modalități de dezvoltare a rolului cetățenilor/clienților în 

calitate de co-producători de servicii (ex.: în contextul realizării unui nou PUG și RLU) și 

de co-evaluatori (ex.: realizarea și implementarea, în format electronic, a unui chestionar 

de satisfacție a publicului). 
 
 



ACȚIUNILE DIRECȚIEI ARHITECT ȘEF: 
  
 

 Realizarea unui pliant care să prezinte succint, cu un limbaj prietenos și accesibil, toți 

pașii necesari a fi parcurși de la momentul cererii unui certificat de urbanism și până la 

cel al înscrierii dreptului de proprietate asupra construcției edificate la ANCPI – 

pliantele vor fi distribuite atât la Biroul Autorizări în Construcții și Urbanism – Relații 

cu publicul, cât și la punctul de acces în Primăria Municipiului Bacău (prin intermediul 

polițistului local). 

 

 Achiziția și amplasarea în minim 2 puncte de trafic intens din cadrul Primăriei 

Municipiului Bacău, a unor monitoare LCD pe care să ruleze în buclă un text mai 

amplu referitor la etapele necesar a fi parcurse în edificarea și intabularea unei 

construcții, în realizarea unei documentații urbanistice și, eventual, alte informații 

referitoare la terțe servicii publice puse la dispoziție de unitatea administrativ-

teritorială. 

 



  
 

 

ACȚIUNILE DIRECȚIEI ARHITECT ȘEF: 

 

 Publicarea pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău a acestor mesaje, într-un format 
extins, acestea urmând a fi promovate și pe front-office-ul ce urmează să fie 
implementat prin Sistemul Informatic Integrat pentru Managementul Interacțiunii cu 
Cetățenii; 

 

 Organizarea a 4 sesiuni de dezbateri publice cu antreprenoriatul implicat în domeniul 
imobiliar, structuri urbanistice din cadrul Consiliului Județean Bacău și unități 
administrativ-teritoriale din zona metropolitană, Inspectoratul de Stat în Construcții, 
Oficiul Județean pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență, Poliția Municipiului Bacău, Poliția Locală, cetățeni din toate 
categoriile și păturile sociale interesați de dezvoltarea urbanistică a municipiului Bacău. 
Dezbaterile publice vor viza diseminarea și uniformizarea informațiilor referitoare la 
legislația urbanistică, documentațiile urbanistice în vigoare și necesitățile de revizuire 
ale acestora din urmă; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICILE PROPUSE PENTRU DEZBATERE: 
 

 

 Prezentarea campaniei de informare, rezumarea principalelor acte normative care 
reglementează activitatea urbanistică, supunerea spre dezbatere a problemelor frecvent 
reclamate de către cetățeni și a conținutului chestionarului de satisfacție a cetățeanului; 

 

  

 Raport de activitate al Direcției Arhitect Șef, cu prezentarea principalelor impedimente 
create de un PUG și un RLU deficitare, necesitatea adaptării acestor două documentații 
urbanistice la nevoile reale ale urbei, prezentarea și supunerea spre dezbatere a principalelor 
direcții de acțiune pe care și le propune Direcția Arhitect Șef; 
 

  

 Prezentarea proiectului de informatizare a serviciilor Primăriei Municipiului Bacău și a 
efectelor pozitive estimate în interacțiunea structurii urbanistice cu cetățenii, supunerea spre 
dezbatere a nevoilor reale de interacțiune dintre UAT și cetățeni rezultate în urma 
chestionarelor de satisfacție; 

 

  

 Supunerea spre dezbatere a principalelor probleme întâmpinate de către dezvoltatorii 
imobiliari în parcursul documentațiilor urbanistice, propuneri din partea acestora 
referitoare la adaptarea documentațiilor urbanistice și a altor acte normative interne (HCL). 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



ARHITECT SEF 

DIANA MIHAELA MARIN 



 

 

 

PROCEDURA DE AUTORIZARE 

 A EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 

 

 

 

Violeta PANAINTE 

Consilier superior  

Birou Autorizări în Construcții și Urbanism 



Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului 

de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROCEDUARA DE AUTORIZARE A 

EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE 

CONSTRUCȚII 

EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM 

EMITEREA AVIZELOR, ACORDURILOR,  ACTUL 

ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚTII 

COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 

 

ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE 

NECESARE PENTRU AUTORIZAREA 

EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII 

 

DEPUNEREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU 

AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE 

CONSTRUCȚII  

 

 

EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE 

 



Ce trebuie să cunoaștem referitor la  autorizația de construire? 

AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă 

executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, 
exploatarea și postutilizarea construcțiilor. 

Solicitantul autorizaţiei de construire poate fi orice persoană fizică sau juridică titular al unui drept real asupra 

imobilului — teren şi/sau construcţii –, identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel, care atestă 

dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii. 

Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în 

cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaṭiei 

În situaţia depunerii unei documentaţii tehnice incomplete, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 
zile de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia. 

 

Toate completările solicitate se vor depune în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii inițiale numai în 

cazul în care documentația este în operare la Biroul Autorizații în Construcții și Urbanism. 

În cazul în care s-au solicitat în scris completări se va anexa adresa respective, iar termenul de 30 de zile pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire/desființare decurge de la data depunerii în  scris a completărilor solicitate. 
 

Dacă documentaţia pentru emiterea autorizaţiei de construire/desființare a fost înregistrată și nu  prezintă toate documentele 

prevăzute la  art.19 alin (1) și art.20 alin.(1) din Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aceasta se va preda la Biroul 

Autorizații în Construcții și Urbanism, camera 9, care va notifica în scris solicitantul, iar documentația se va redepune 

cu o nouă cerere pentru emiterea certificatului de urbanism și autorizaţiei de construire/desființare 
 

Autorizația de construire se semnează de primar, de secretar și de arhitectul-șef, responsabilitatea emiterii autorizațiilor 
revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii. 

 



Ce trebuie să cunoaștem referitor la valabilitatea autorizației de construire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileşte şi înscrie în formular: 
    a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare; 
    b) durata de execuţie a lucrărilor. 

 

Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din: 

 intervalul de timp, de cel mult 24 luni de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă 

lucrările autorizate; 

 în cazul îndeplinirii condiţiei specificate anterior, începând cu data anunţată a începerii lucrărilor, valabilitatea 

autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie. 

  Durata executării lucrărilor, care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii 

autorizate, se stabileşte de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare, pe baza datelor înscrise în cerere - 

respectiv în anexa la aceasta 

 

AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE 

 

TERMEN DE VALABILITATE  

DURATA DE EXECUTIE A 

LUCRARILOR 



Care sunt situațiile în care autorizația de construire își pierde valabilitatea? 

 

Autorizaţia de construire/desfiinţare îşi pierde valabilitatea prin:   

 
 neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea 

acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii 

autorizaţiei;   
 

 nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei;   
 

 
 modificarea condiţiilor, datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei.   

 

Ce se întâmplă în cazul în care nu este începută/finalizată construcția în intervalul de 12 

luni reprezentând  perioadă de valabilitate a autorizației de construire? 

 

Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei, fiind 

necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire.  
 
În situaţia în care caracteristicile nu se schimba faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o noua autorizaţie de construire, 

fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. 
 

Prin excepţie, în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul 

stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării 

acesteia.  

Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. 

 



Ce se întâmplă în cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea 

valabilității autorizației de construire? 

În cazul în care lucrările/construcția nu se finalizează nici în termenul acordat prin prelungirea valabilității autorizației 
de construire, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condițiile legii, a unei noi 

autorizații de construire, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de 
construcții rămase de executat în raport cu proiectul și avizele care au stat la baza emiterii autorizației inițiale. 

 

În situația în care termenul de valabilitate a autorizației a expirat – inclusiv cel acordat prin prelungirea valabilității 
inițiale - pentru emiterea unei noi autorizații de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat valabilitatea 
certificatului de urbanism, precum și a avizelor și acordurilor emise la prima autorizație se menține, cu condiția realizării 

construcției în conformitate cu prevederile autorizației inițiale. 

 

În schimb, trebuie reținut că, în cazul întreruperii execuției lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de 

valabilitate a autorizației de construire), fără luarea măsurilor de conservare, potrivit prevederilor legale în vigoare privind 

calitatea în construcții, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizații 

de construire, care va avea la bază o documentație tehnică întocmită în conformitate cu concluziile referatului de expertiză 

tehnică a lucrărilor executate. 

 

Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în 

construcţii asupra datei de începere a lucrărilor autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără 

înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare 

datei de emitere a autorizaţiei 

 

Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre informare pe pagina 

proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz 



 

Ce se întâmplă în cazul în care se aduc modificări documentaṭiei tehnice care a stat la baza 

emiterii autorizației de construire? 

 

CE SE ÎNȚELEGE PRIN MODIFICARE DE TEMĂ? 

 
    Orice schimbare iniţiată de către investitor/proprietar care are în vedere funcţiunile şi/sau capacităţile funcţionale 

caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobaţi, soluţiile spaţiale şi/sau de amplasament şi alte asemenea cerinţe, care 

au fundamentat elaborarea documentaţiei tehnice - D.T., care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire. 

În situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin 

modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are 

obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICARE DE TEMĂ 

EMITEREA UNEI NOI AUTORIZAȚII DE 

CONSTRUIRE 

RELUAREA PROCEDURII DE 

AUTORIZARE 



CE SE ÎNȚELEGE PRIN MODIFICARE DE TEMĂ? 

 

Solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică - D.T., elaborat în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca 

autoritatea administraţiei publice locale competente să decidă, după caz: 

 emiterea noii autorizaţii de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului 

administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru 
autorizaţia de construire iniţială; 

 
 

 reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă 

depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi 
acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială. 

 

Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru 
autorizaţia de construire iniţială se realizează de către structurile de specialitate ale autorităţii administraţiei publice 

competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în 
construcţii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare. 
 

 
 

Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autorităţii competente 
pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei 



 SCHIMBAREA SOLUŢIILOR TEHNICE DIN PROIECT PE PARCURSUL EXECUŢIEI 

 
În situaţia în care, înainte de începerea executării lucrărilor de construcţii sau pe parcursul derulării acestora, devine 

necesară modificarea soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică - D.T. autorizată, 
beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligaţia de a nu începe sau, de a opri lucrările, după caz, 
şi de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, materializate prin 

documentaţii - piese scrise şi desenate -, cu condiţia ca documentaţia tehnică - D.T. astfel modificată să se încadreze în 
prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate. 

 

Pe bază de dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrărilor şi verificată de către un verificator de proiecte atestat în 

condiţiile legii, precum şi cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect, după 

caz, se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică - D.T. autorizată fără emiterea unei noi 

autorizaţii de construire. 

 

Conform legii NU se poate folosi dispoziția de șantier atunci când prin modificările dorite: 

 

 se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia initial; 

 

 nu se poate asigura respectarea prevederilor avizelor / acordurilor / punctului de vedere al autorităţii 

competente pentru protecţia mediului, precum şi ale actului administrativ al acesteia după caz, anexe la 

autorizaţia iniţială; 

 

  nu se asigură respectarea prevederilor Codului civil; 

 

  se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime, POT, CUT, aliniament, distanţele minime faţă de 

limitele proprietăţii, ori aspectul construcţiei); 

 

  sunt periclitate rezistenţa şi stabilitatea clădirilor învecinate; 

 

  nu se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu. 

 

 nu se asigură economia de energie. 



CONCLUZII 

 
 

Putem constata că pe şantier pare simplu „să mai lărgim puţin construcţia în partea 

asta”, sau „să mai mărim puţin ferestrele” și tot felul de alte idei care ne vin la fața 

locului. Trebuie conştientizat însă faptul că proiectul autorizat nu este un ghid pentru o 

intervenţie pe teren, ci capătă caracter de lege. Prin nerespectarea documentaţiei 

autorizate pot apărea chiar situaţii extreme care nu vor mai putea fi remediate legal prin 

nici o metodă. 

 

 

În concluzie aş spune că dispoziţia de şantier este un instrument util de „corectare” 

a documentaţiei tehnice autorizate, în faza de execuţie, pentru că sunt dificil de avut în 

vedere în faza de autorizare toate aspectele neprevăzute ce pot apărea pe parcurs până 

la finalizarea lucrărilor.  

 

 

Modificările ce nu se pot realiza prin dispoziție de șantier, vor fi ”rezolvate” prin 

schimbare de temă (art. 66 din Ordinul 839 / 2009) sau schimbare de soluție tehnică (art. 

67, alin 1 din Ordinul 839 / 2009) și pentru acestea se va solicita o nouă autorizație de 

construire în timpul procesului de execuție.  



Vă multumesc! 



 
 
 
 

DISFUNCȚII  
ALE 

 PLANULUI URBANISTIC GENERAL 
 ȘI A  

REGULAMENTULUI LOCAL DE 
URBANISM 

 

   

Consilier superior  

Birou Autorizări în Construcții și Urbanism 

Irina ASAFTEI  



Reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău și a Regulamentului Local de 
Urbanism a fost demarată în anul 2008 și s-a aprobat în anul 2012 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84 

din 13.04.2012  



 după aprobarea Planului Urbanistic General, activitatea de urbanism și amenajare a teritoriului 

municipiului Bacău a avut drept scop principal  aplicarea prevederilor acestuia 

 odată cu aplicarea noului PUG s-a constatat existența unor erori umane în cadrul proiectului elaborat de 

SC Arcadis TGH SA Iasi. Astfel, pe planșa de reglementări urbanistice se remarcă: 

o zona căi de comunicație rutieră și amenajări aferente 

 strada Lucrețiu Pătrășcanu este trecută Mihail Kogălniceanu 

 strada George Coșbuc din cartierul CFR nu este figurată 

 strada Caișilor este figurată doar pe jumătate, cealaltă jumătate este trecută ca fiind zonă de 

institutii publice și servicii 

 pietonalul existent între Biserica Sfântul Nicolae și trotuarul străzii Mihai Viteazu este figurat ca 

fiind zona spații plantate, agrement și sport 

 

o Instituții publice pentru care s-a trecut o altă funcțiune decât cea de instituții publice, servicii: 

 Școala Mihai Dragan (Calea Moldovei, nr. 136) – zona locuinte individuale 

 Centrul scolar de Educatie Incluziva (str. Henri Coanda, nr. 7) – zona locuinte colective 

 Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, Spitalul municipal – zona spatii plantate agrement si 

sport  figurata pe zona de acces dinspre Calea Marasesti 

 Directia Sanitar Veterinara (str. Bucovinei, nr. 21) – zona locuinte colective 

 sediu SNTGN Transgaz (str. George Bacovia, nr. 63) – zona locuinte colective 

 Fundatia Sf. Ioan Bosco (str. Tazlaului, nr. 9) – zona unitati industriale 

 Congregatia Surorilor Oblate Asumptioniste (str. Oituz, nr. 2) – zona destinatie speciala 

 statie alimentare carburanti (Calea Marasesti, nr. 145) - zona de spatii plantate agrement si 

sport 

 spatii comerciale situate pe str. Aprodu Purice, nr. 19 - zona de spatii plantate 

 

 Inadvertentele semnalate au fost remediate prin Hotararea Consiliului Local Bacau nr. 114 din 20.04.2016 

  

 Modificari ale Hotararii Consiliului Local nr. 84 din 13.04.2012 s-au adus prin Hotararea Consiliului Local 

Bacau nr. 385 din 29.12.2016 si prin Hotararea Consiliului Local Bacau nr. 256 din 28.06.2019 

 



 In timp la intocmirea de certificate de urbanism s-a constatat ca mai exista erori ale functiunilor stabilite. Astfel : 

  
Biserica Ortodoxa Sfantul Gheorghe (Calea Marasesti) este incadrata la zona locuinte colective 

 



Fantanile existente in Parcul Mircea Cancicov trebuiau a fi incadrate ca luciu apa (fantani), si nu ca zona 

de spatii plantate, agrement si sport 



Tronson din strada 9 Mai (intre strada Lucretiu Patrascanu si strada Mioritei) este trecuta ca fiind strada 

Stefan cel Mare 

   



Strada Bogdan Voievod este trecuta ca strada Bogdan Voda 

   



Strada Vasile Lupu este trecuta ca fiind strada Ogorului 

Strada Ogorului este trecuta ca fiind strada Rozelor 

   



Tronson din strada 22 Decembrie (intre strada Mioritei si strada Neagoe Voda) 

este trecuta ca fiind strada Neagoe Voda 

   



Blocul de locuinte sociale din strada Orizontului, nr. 34 este inclus in zona 
unitati industriale, depozitare – in interdictie temporara de construire (pana 

la aprobarea unei documentatii de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal) 

   



caile ferate uzinale din zona strazii Milcov au fost desfiintate inainte de anul 
2008, iar pe plansa de reglementari urbanistice este marcata zona cai de 

comunicatii feroviare, inclusiv zona de protectie  

   



• exista neconcordante intre plansa de reglementari urbanistice si plansele cu unitatile teritoriale de 
referinta 

  
• in perioada 27.04.2012 – 28.06.2019 s-au aprobat de catre Consiliul Local Bacau 64 de documentatii de 

urbanism de tip PUD si PUZ. Documentatiile de tip PUZ au generat modificari ale unor zone functionale. 
  
• sistemul de planificare, zonare si dezvoltare necesita a fi revizuit si imbunatatit prin instituirea unui 

Regulament Local de Urbanism detaliat si mai putin flexibil referitor la zonificare si regimul constructiilor 
(inaltime, materiale, coloristica) 

  
• lucrarile de reabilitare si modernizare la insula de agrement impun revitalizarea urbanistica a zonei - in 

special a falezei de promenada de-a lungul digului 
  
• identificarea si dezvoltarea unui sistem functional de parcari – parcari in structura (subterana si/sau 

multietajata) 
  
• se impune a se preciza prin functiuni si circulatii compatibile legaturile cu soseaua de centura si cu zona 

metropolitana 
  
• sistematizarea zonelor cu interdictie temporara de construire si scoaterea de sub interdictia de construire 

prin stabilirea unor prevederi functionale clare ale zonelor 
  
• identificarea de noi posibilitati de amenajare de spatii verzi (in special dupa aprobarea Registrului 

spatiilor verzi) 
  
• soseaua de centura, dezvoltarea inftrastructurii aeroportuare, cat si lucrarile propuse in vederea realizarii 

de piste pentru ciclism impun dezvoltarea sistemului de viabilitate rutiera a Municipiului Bacau   



  
  
 

Disfunctionalitatile semnalate duc la necesitatea demararii procedurii de: 
  
 
 
 
 

ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 
MUNICIPIULUI BACAU 
  
 
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Vă mulțumesc! 

 

 





 

 

Direcția ARHITECT ȘEF 

 

 

CHESTIONAR DE MĂSURARE 

A SATISFACTIEI CETĂȚEANULUI 

 

 Nume și prenume (nu este obligatoriu) ________________________ 

 E-mail ______________________ 

 Telefon _____________________ 

 

 În vederea obținerii unor păreri obiective referitoare la serviciile 

oferite de Direcția ”Arhitect Șef” din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, 

vă adresăm rugămintea să bifați căsuțele ce vi se par corespunzătoare: 

 

Profesionalismul angajaților 

 

Foarte bună 

Bună 

Satisfăcătoare 

Nesatisfăcătoare 

 

Amabilitatea angajaților 

 

Foarte bună 

Bună 

Satisfăcătoare 

Nesatisfăcătoare 

 

Cooperarea în satisfacerea cerințelor dumneavoastră 

 

Foarte bună 

Bună 

Satisfăcătoare 

Nesatisfăcătoare 

 

Timpul de răspuns la solicitările dumneavoastră 

 

Foarte bună 

Bună 

Satisfăcătoare 

Nesatisfăcătoare 

Eficiența răspunsului la eventuale reclamații 

 

Foarte bună 

Bună 

Satisfăcătoare 

Nesatisfăcătoare 

 

Ce vă nemulțumește în relația cu Direcția Arhitect Șef, Primăria 

Municipiului Bacău 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Recomandări 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Vă mulțumim,       Data ____________ 

 



 

Vă așteptăm la următoarea sesiune de dezbateri programată pentru 

luna Septembrie 2019 

 

Vă mulțumim! 

Direcția ARHITECT ȘEF 


