
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 121835 din 23.03.2021 
                                                                                           PROIECT AVIZAT 

   SECRETARUL GENERAL AL  

        MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE- OVIDIU POPOVICI 

       

          PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii unor imobile-

terenuri aflate pe coridorul pentru realizarea lucrărilor de interes public local  

pentru conservarea și amenajarea unor spații verzi în municipiul Bacău, terenuri 

situate în zona Parcul ”1 Decembrie 1918”  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU            
 Având în vedere: 

- Referatul nr.121394/ 22.03.2021 înaintat de către Direcția Arhitect-Șef- 

Compartiment Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari  prin care 

se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind demararea procedurilor 

legale, în vederea exproprierii unor imobile-terenuri aflate pe coridorul pentru 

realizarea lucrărilor de interes public local  pentru conservarea și amenajarea 

unor spații verzi în municipiul Bacău, terenuri situate în zona Parcul ”1 

Decembrie 1918” ; 

-Nota internă nr.121163/ 22.03.2021 primită din partea Serviciului 

Implementare Proiecte; 

-Prevederile H.C.L. nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău; 

- Prevederile art.2 alin. (1) lit.”k”, alin. (2^1), alin. (3) lit.”e”, art. 3, art. 4, art. 

5 alin. (1) și (3) , art.7, art. 8 alin. (1) și art.9 alin. (5^1) din Legea nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Prevederile art.1 alin. (2), (5), (6) și art 4 alin. (2) lit.” b”-”g” , alin. (7) și art. 

(5) alin. (1), (2), (3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 

255/201, aprobate prin H.G. nr.53/2011 cu modificările și completările 

ulterioare; 

-Prevederile art. 18 pct. 9 din Legea nr. 24/ 2007 privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților; 

-Prevederile art. 562 alin. (3) din Legea nr.287/ 2009 privind Codul Civil , cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 

121836 din 23.03.2021; 

-Raportul Direcției  Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 

121838 /1/23.03.2021; 

-Raportul Direcției Arhitect –Șef , înregistrat cu nr.121838 /2/23.03.2021; 



- Prevederile art.140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), 

lit.ʺaʺ, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată; 

  

 

 În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.”b”  alin. (4) lit. ”d” și lit ”e” din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată: 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  

Art.1.- Se aprobă demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii unor 

imobile-terenuri aflate pe coridorul pentru realizarea lucrărilor de interes 

public local privind conservarea și amenajarea unor spații verzi în municipiul 

Bacău, terenuri situate în zona Parcul ”1 Decembrie 1918”, în suprafață totală 

de 11.496,58 mp, constituită din proprietăți private și proprietate a 

municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri prin Direcția Arhitect-Șef -Compartiment Fond Locativ și 

Îndrumarea Asociații de Proprietari. 

  

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcția 

Arhitect- Șef -Compartiment Fond Locativ și Îndrumarea Asociații de 

Proprietari. 

 

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre 

se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru 

verificarea legalității. 

 

 

 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S./Ds. I-A-2/ex.1 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii 

unor imobile-terenuri aflate pe coridorul pentru realizarea lucrărilor de interes public local  

pentru conservarea și amenajarea unor spații verzi în municipiul Bacău, terenuri situate în zona 

Parcul ”1 Decembrie 1918”  
 

 
În  România, spaţiile verzi din cadrul zonelor verzi de pe teritoriul localităților sunt din ce 

în ce mai ameninţate, datorită distrugerii acestora ca urmare a impactului negativ a dezvoltării 

activităţilor economice şi sociale. 

Protecţia şi gestionarea durabilă a spaţiilor verzi din localităţile puternic urbanizate 

ale României sunt obiective de interes public aşa cum este prevăzut în Legea nr. 24/2007 

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, art.2 

”Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru 

recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spaţiilor 

verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în condiţiile respectării prevederilor 

legale în vigoare”, art.3 ” Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din 

intravilanul localităţilor: a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, 

scuaruri, fâşii plantate” 

Astfel, statul trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita deteriorarea spaţiilor 

verzi de pe teritoriul localităţilor din România şi deteriorarea calităţii vieţii locuitorilor 

acestora, măsuri care conduc la menţinerea şi/sau creşterea acestor suprafeţe. 

Avantajele realizării lucrărilor de interes public local de conservare și de amenajare a 

unor spații verzi  sunt urmatoarele: 

- îndeplinește obiectivele strategice și prioritățile de dezvoltare strategice ale 

Municipiului Bacău; 

- crește suprafața de spații verzi pe cap de locuitor; 

- amenajare mai diversă, cu un impact mai mare asupra vizitatorilor; 

- dezvoltarea durabilă, eficiența energetică și protecția mediului, propune crearea și 

nu distrugerea potențialului natural; 

- numărul mare de locuitori care beneficiază de implementarea proiectului; 

- contribuția  parcurilor la spațiile publice modernizate; 

- contribuție adusă la rezolvarea problemelor de mediu,  plantările noi ducând la 

rezolvarea problemelor de mediu și la creșterea cantității de CO2 absorbită; 

- creșterea atractivității municipiului, orașului; 

- protejarea mediului înconjurător; 

Necesitatea amenajării unor spații verzi publice cu acces nelimitat în Municipiul 

Bacău,  derivă din nevoia de petrecere a timpului liber și de recreere, contribuind la 

creșterea gradului de civilizație și la înfrumusețarea municipiului în vederea apropierii de 

standardele europene, cu directe implicații benefice în asigurarea unui climat sănătos de 

conviețuire în cadrul comunității locale și cu un impact pozitiv asupra creșterii gradului de 

socializare a locuitorilor . 

Necesitatea și oportunitatea, în plus, sunt determinate de dorința de a crește calitatea 

mediului ambiant în care trăiesc și iși desfasoară activitatea cetățenii municipiului. 



 

Amenajarea de noi parcuri si scuaruri in cat mai multe cartiere rezidentiale ale 

orasului pentru atragerea populaţiei către o sursă de sănătate, constituie o preocupare 

permanenta a municipalitatii 

Creerea in cartier a unui loc adecvat care sa asigure tinerilor, copiilor, varstnicilor 

conditii pentru miscare in aer liber, in conditii de siguranta cat si amenajarea unor zone 

care sa fie adevarate oaze de liniste, verdeata, care sa ofere o priveliste relaxanta tuturor 

categoriilor de varsta va contribui la pastrarea si imbunatatirea starii de sanatate a 

locuitorilor din municipiul Bacau. 

Este binecunoscuta importanta spatiilor verzi pentru imbunatatirea calitatii aerului 

pe care il respiram, prin aportul de oxigen pe care plantele il aduc. 

Pe langa acest aspect insa, spatiile verzi aduc multe alte beneficii asupra calitatii 

vietii noastre, in general. 

Spatiile verzi influenteaza si starea de bine a oamenilor, expunerea in zone cu 

vegetatie bogata avand un rol benefic asupra starii generale a oamenilor si in diminuarea 

stresului. 

Spaţiile verzi pot constitui locuri de desfăşurare pentru diverse evenimente sociale şi 

culturale, cum sunt festivalurile locale, celebrările civice sau desfăşurarea unor activităţi 

teatrale, cinematografice. Astfel, acestea ajută la formarea identităţii culturale a unui areal, 

sunt parte a profilului său unic şi dau un sens locului pentru comunităţile locale 

Restrângerea spaţiilor verzi accentuează masiv riscurile ecologice urbane, având un 

impact negativ imediat asupra viabilităţii şi sustenabilităţii acestora, asupra calităţii vieţii 

şi stării de sănătate a populaţiei. 

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate, a fost intocmit referatul 

compartimentului de specialitate din cadrul autoritatii locale, cu propunere de demarare a 

procedurilor legale, în vederea expropierii unor imobile-terenuri aflate pe coridorul pentru 

realizarea lucrărilor de interes public local privind conservarea și amenajarea unor spații 

verzi in municipiul Bacău, terenuri situate în zona Parcul ”1 Decembrie 1918” in suprafața  

totala de 11.496,58 mp, constituita din proprietati private si proprietate a municipiului 

Bacau. 

 

Fata de cele prezentate, vă rugăm sa hotarati. 

 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 
N.O.P,C.S./Ds. I-A-2/ex.1 
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RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre  privind demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii unor 

imobile-terenuri aflate pe coridorul pentru realizarea lucrărilor de interes public local  pentru 

conservarea și amenajarea unor spații verzi în municipiul Bacău, terenuri situate în zona Parcul 

”1 Decembrie 1918”  
 

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

- Prevederilor art. 2 alin. (1) lit.”k”, alin. (2^1), alin. (3) lit.”e”, art. 3, art. 4, art. 5 

alin. (1) și (3) , art.7, art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (5^1) din Legea nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 

interes naţional, judeţean şi local, cu modificarile si completarile ulterioare, care 

precizează : 

Art. 2(1) În sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări: 

    k) lucrări de interes public local de conservare a spaţiilor verzi existente, definite 

conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi/sau de amenajare de noi spaţii verzi; 

(2^1) Expropriatori sunt judeţele pentru obiectivele de interes judeţean, inclusiv pentru 

obiectivele de investiţii în parteneriat public-privat ale administraţiei publice locale 

judeţene, iar municipiile, oraşele şi comunele, pentru obiectivele de interes local, inclusiv 

pentru obiectivele de investiţii în parteneriat public-privat ale administraţiei publice locale. 

(3) În aplicarea prevederilor prezentei legi, expropriatorul prevăzut la alin. (2) este 

reprezentat de: 

e) unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice 

locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii 

aeroportuare proprii, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru lucrările 

de interes public de construcţie, reabilitare şi de modernizare a infrastructurii de alimentare 

cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi 

modernizare a staţiilor de epurare, pentru lucrările de conservare a spaţiilor verzi existente 

şi de amenajare de noi spaţii verzi, pentru lucrările de regenerare urbană, pentru lucrările 

de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu şi pentru lucrările de reconfigurare a 

parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole; 

Art. 3Potrivit prevederilor prezentei legi pot fi expropriate bunurile imobile proprietate a 

persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau fără scop lucrativ, şi a oricăror alte 

entităţi, precum şi cele aflate în proprietatea privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor, pe care se realizează lucrările de utilitate publică de interes naţional, judeţean şi 

local. 

Etapele procedurii de expropriere sunt: 

    a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean 

sau local; 

    b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru 

imobilele care fac parte din coridorul de expropriere şi afişarea listei proprietarilor 

imobilelor; 

c) transferul dreptului de proprietate 

 d) finalizarea formalităţilor aferente procedurii de expropriere. 



Art. 5(1) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 şi 2, expropriatorul prevăzut la 

art. 2 alin. (2) are obligaţia de a aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin 

hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale sau judeţene, respectiv a Consiliului  

General al Municipiului Bucureşti, după caz, potrivit legii, indicatorii tehnico-economici 

ai lucrărilor de interes naţional, judeţean şi local, pe baza documentaţiei tehnico-economice 

aferente, amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, 

respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanţare, precum 

şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de 

expropriere, a listei proprietarilor aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, sumele 

individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de 

evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor 

publici şi termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele 

expropriatorului la dispoziţia proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la 

cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv, prin afişare pe pagina 

proprie de internet a expropriatorului şi va fi comunicat spre avizare şi recepţie Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Amplasamentul va fi materializat prin 

bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta. Autorităţile 

administraţiei publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere în 

planurile urbanistice generale ale localităţilor. Actualizarea planurilor urbanistice generale 

ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism poate fi finanţată şi de către 

expropriator. 

(3) În înţelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de 

fezabilitate în varianta finală sau a documentaţiilor de urbanism ori a documentaţiilor 

topocadastrale, aprobate conform legii, şi este aprobat odată cu indicatorii tehnico-

economici, cu documentaţia de urbanism sau cu documentaţia topo-cadastrală, după caz, 

incluzând şi lista imobilelor ce urmează a fi expropriate. 

Art. 7 După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentaţiilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, expropriatorul are 

obligaţia consemnării sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziţia 

proprietarilor de imobile, individualizaţi conform listei proprietarilor, aşa cum rezultă din 

evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, afectaţi de prevederile prezentei legi, precum şi obligaţia afişării 

listei imobilelor ce urmează a fi expropriate şi care fac parte din coridorul de expropriere, 

anterior notificării proprietarilor. 

Art. 8(1) Notificarea intenţiei de expropriere a imobilelor, precum şi lista imobilelor ce 

urmează a fi expropriate se transmit prin poştă către proprietari. Lista imobilelor se face 

publică prin afişarea acesteia la sediul consiliului local respectiv şi pe pagina proprie de 

internet a expropriatorului. 

 Art.9(5^1) Coridorul de expropriere include lista imobilelor expropriate, precum şi lista 

imobilelor proprietate publică. 

--Prevederilor art.1 alin. (2), (5), (6) și art 4 alin. (2) lit.” b”-”g” , alin. (7) și art. (5) 

alin. (1), (2), (3) din Norme Metdologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 

interes national, judetean si local, modificată și completată, care precizează: 

Art. 1 (2) Coridorul de expropriere reprezintă suprafaţa de teren cu sau fără alte imobile 

aferente, ce urmează a fi afectată de lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege, stabilită 

pe baza variantei finale a studiilor de fezabilitate sau a documentaţiilor de urbanism, după 

caz, aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi delimitată în baza unui 

plan topografic realizat în sistemul naţional de proiecţie STEREOGRAFIC 1970. 

(5) Documentaţia privind coridorul de expropriere va avea anexată lista proprietarilor şi a 

altor titulari de drepturi reale identificaţi pe baza evidenţelor Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ale unităţilor administrativ-teritoriale. Elementele 

coridorului de expropriere vor fi stabilite, în condiţiile legii, în studiul de fezabilitate şi/sau 

în documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului. 



 (6) Amplasamentul lucrării este stabilit pe baza variantei finale a studiului de fezabilitate 

sau a documentaţiilor de urbanism, după caz, aprobate în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. Acesta va fi delimitat în baza planurilor topografice realizate în sistemul 

naţional de proiecţie STEREOGRAFIC 1970 pentru lucrările necesare dezvoltării reţelei 

de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, respectiv în baza unui plan 

topografic realizat în sistemul naţional de proiecţie STEREOGRAFIC 1970 şi materializat 

prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc, pentru toate celelalte lucrări 

prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege. 

Art.4(2) Prin hotărârea pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere, în cazul 

lucrărilor de investiţii, se aprobă: 

a) indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean şi local, pe baza 

documentaţiei tehnico-economice aferente; 

    b) amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, 

respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz; 

    c) sursa de finanţare; 

    d) declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de 

expropriere; 

    e) lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ai căror imobile sunt afectate de 

coridorul de expropriere, identificaţi pe baza evidenţelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară şi ale unităţilor administrativ-teritoriale; 

    f) sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui 

raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele 

notarilor publici; 

    g) termenul în care sumele individuale aferente despăgubirilor se virează într-un cont 

deschis pe numele expropriatorului la dispoziţia proprietarilor de imobile. 

(7) Listele imobilelor afectate, cele ale proprietarilor şi cele ale altor titulari de drepturi 

reale, identificaţi pe baza evidenţelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară şi ale unităţilor administrativ-teritoriale, vor cuprinde informaţiile privind: 

 a) judeţul, unitatea administrativ-teritorială, tarlaua, parcela, numele şi 

prenumele/denumirea deţinătorului, puse la dispoziţie de unităţile administrativ-teritoriale; 

 b) judeţul, unitatea administrativ-teritorială, numărul cadastral sau topografic, după caz, şi 

numărul de carte funciară, numele şi prenumele/denumirea deţinătorului terenului, 

suprafaţa înscrisă în evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 

    c) suprafaţa care urmează a fi expropriată şi valoarea despăgubirii stabilită conform 

raportului de evaluare întocmit pe categorii de folosinţă pentru fiecare unitate 

administrativ-teritorială. 

Art. 5(1) După publicarea hotărârii şi efectuarea deschiderilor de credit bugetar în 

conformitate cu art. 4 alin. (8), cu respectarea prevederilor legale, expropriatorul are 

obligaţia de a consemna sumele individuale reprezentând plata despăgubirii pe numele 

expropriaţilor conform listei prevăzute la art. 4 alin. (2). 

    (2) Expropriatorul are obligaţia de a afişa lista imobilelor ce urmează a fi expropriate şi 

planul topografic care conţine coridorul de expropriere la sediul consiliului local şi pe 

pagina proprie de internet şi de a notifica intenţia de expropriere a imobilelor cuprinse în 

coridorul de expropriere. 

    (3) Notificarea intenţiei de expropriere a imobilelor ce urmează a fi expropriate se 

transmite către proprietari prin poştă. 

-Prevederilor art.18 pct.9 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și 

completările ulterioare, care precizează: 

Art.18(9) Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curţi-construcţii, 

terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi 

inventariate sau declarate ca spaţii verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii 

de expropriere conform legislaţiei în domeniu. 

-Prevederilor art. 562 alin. (3) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil , cu 

modificările și completările ulterioare, care precizează: 



(3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit 

legii, cu justă şi prealabilă despăgubire, fixată de comun acord între proprietar şi 

expropriator. În caz de divergenţă asupra cuantumului despăgubirilor, acesta se stabileşte 

pe cale judecătorească. 

- Prevederilor art.140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit.ʺaʺ, ale art 197 alin. (1)   

și ale art. 243 alin. (1), lit. ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, modificată şi completată,care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general 

al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 

hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea 

şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, 

care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 196 Tipurile de acte administrative 

(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta 

sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 

urmeaza: 

 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari. 

Art. 197 Comunicarea si aducerea la cunostinta a actelor administrative 

(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la 

data adoptarii, respectiv emiterii. 

Art. 243 Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritorial 

(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile 

primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, 

respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean. 

- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.”b”  alin. (4) lit. ”d” și lit”e” din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ, modificată şi completată, care precizează: 

Art.129 Atributiile consiliului local 

(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului; 

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii; 

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale; 

- şi poate fi supus spre dezbatere. 
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECTIA ARHITECT SEF 

Nr.121838 /2/23.03.2021 

RAPORT 

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

proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii 

unor imobile-terenuri aflate pe coridorul pentru realizarea lucrărilor de interes 

public local  pentru conservarea și amenajarea unor spații verzi în municipiul Bacău, 

terenuri situate în zona Parcul ”1 Decembrie 1918” 

 
Protecţia şi gestionarea durabilă a spaţiilor verzi din localităţile puternic urbanizate ale 

României sunt obiective de interes public aşa cum este prevăzut în Legea nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităților, art.2 ”Statul recunoaşte 

dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spaţiile verzi 

proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor 

de arbori şi arbuşti, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare”, art.3 ” Spaţiile verzi se 

compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor: a) spaţii verzi publice cu 

acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate” 

Astfel, statul trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita deteriorarea spaţiilor verzi de 

pe teritoriul localităţilor din România şi deteriorarea calităţii vieţii locuitorilor acestora, măsuri care 

conduc la menţinerea şi/sau creşterea acestor suprafeţe. 

Avantajele realizării lucrărilor de interes public local de conservare și de amenajare a unor spații 

verzi  sunt urmatoarele: 

- îndeplinește obiectivele strategice și prioritățile de dezvoltare strategice ale Municipiului 

Bacău; 

- crește suprafața de spații verzi pe cap de locuitor; 

- amenajare mai diversă, cu un impact mai mare asupra vizitatorilor; 

- dezvoltarea durabilă, eficiența energetică și protecția mediului, propune crearea și nu 

distrugerea potențialului natural; 

- numărul mare de locuitori care beneficiază de implementarea proiectului; 

- contribuția  parcurilor la spațiile publice modernizate; 

- contribuție adusă la rezolvarea problemelor de mediu,  plantările noi ducând la rezolvarea 

problemelor de mediu și la creșterea cantității de CO2 absorbită; 

- creșterea atractivității municipiului, orașului; 

- protejarea mediului înconjurător; 

Necesitatea amenajării unor spații verzi publice cu acces nelimitat în Municipiul Bacău,  

derivă din nevoia de petrecere a timpului liber și de recreere, contribuind la creșterea gradului de 

civilizație și la înfrumusețarea municipiului în vederea apropierii de standardele europene, cu 

directe implicații benefice în asigurarea unui climat sănătos de conviețuire în cadrul comunității 

locale și cu un impact pozitiv asupra creșterii gradului de socializare a locuitorilor . 

Necesitatea și oportunitatea, în plus, sunt determinate de dorința de a crește calitatea 

mediului ambiant în care trăiesc și iși desfasoară activitatea cetățenii municipiului. 

Proiectul de hotarare, a fost intocmit prin respectarea prevederilor legale din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare,. 

Avizam favorabil prezentul proiectul de hotarare. 
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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR.  121838 /23.03.2021 

 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA ARHITECT-ȘEF 

 

        Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată, vă 

informăm că v-a fost transmis pe e-mail la proiectul de hotărâre  privind 

demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii unor imobile-terenuri 

aflate pe coridorul pentru realizarea lucrărilor de interes public local  pentru 

conservarea și amenajarea unor spații verzi în municipiul Bacău, terenuri 

situate în zona Parcul ”1 Decembrie 1918”, în vederea analizării şi întocmirii 

rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de  23.03.2021 să le 

depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL  

 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                     AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



DIRECTIA ARHITECT SEF 

 Nr. 121394 din 22.03.2021 

 
      APROB 

                                  PRIMAR 

               LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 
 

REFERAT 

 

Având în vedere: 

- prevederilor art. 2 alin. (1) lit. k, alin. (21), alin. (3) lit. e, art. 3, art.4, art.5 alin. (1) și (3). art. 7,  art.8 

alin. (1) și art.9 alin. (51) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.1 alin. (2), (5), (6) și art. 4 alin. (2) lit. b), c), d), e), f), g), alin. (7) și  art.5 alin. (1), (2) 

și (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 53/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art 18 pct. 9 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 

din intravilanul localităţilor; 

- prevederile art. 129, art.133 alin.(1), art.139 și art.196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 

 

propunem promovarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea demarării procedurilor legale, în 

vederea expropierii unor imobile-terenuri aflate pe coridorul pentru realizarea lucrărilor de interes public local 

privind conservarea și amenajarea unor spații verzi in municipiul Bacău, terenuri situate în zona Parcul ”1 

Decembrie 1918” in suprafața  totala de 11.496,58 mp, constituita din proprietati private si proprietate a 

municipiului Bacau 

 

La nivelul Uniunii Europene mediul urban reprezintă habitatul pentru circa 70% din populaţie, fapt 

pentru care sunt necesare eforturi concertate pentru a asigura un mediu şi o calitate a vieţii mai bune. Astfel, 

zgomotul, aerul poluat, traficul intens, neglijarea mediului construit, lipsa unui management al mediului 

corespunzător şi lipsa unei planificări strategice pot conduce la probleme de sănătate şi la o calitate mai scăzută 

a standardelor de viaţă. 

În România, spaţiile verzi din cadrul zonelor verzi de pe teritoriul localităților sunt din ce în ce mai 

ameninţate, datorită distrugerii acestora ca urmare a impactului negativ a dezvoltării activităţilor economice şi 

sociale. 

Protecţia şi gestionarea durabilă a spaţiilor verzi din localităţile puternic urbanizate ale României sunt 

obiective de interes public aşa cum este prevăzut în Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din intravilanul localităților, art.2 ”Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu 

sănătos, accesul liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea 

spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în condiţiile respectării prevederilor legale în 

vigoare”, art.3 ” Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor: a) 

spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate” 

Astfel, statul trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita deteriorarea spaţiilor verzi de pe teritoriul 

localităţilor din România şi deteriorarea calităţii vieţii locuitorilor acestora, măsuri care conduc la menţinerea 

şi/sau creşterea acestor suprafeţe. 
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Având în vedere faptul că situaţia spaţiilor verzi de pe teritoriul localităţilor României este mult sub 

nivelul standardelor europene, datorită distrugerii acestora ca urmare a impactului negativ al unor activităţi 

economice şi sociale se impune realizarea lucrărilor deinteres public local de conservare și de amenajare a unor 

spații verzi în municipiul Bacău. 

Spațiile verzi din localități au o influență puternică asupra calității vieții pentru cetățenii ei. 

  Dacă sunt bine administrate, spațiile verzi, parcurile, aliniamentele plantate pot deveni locuri distincte 

și atractive. 

De asemenea, parcurile sunt importante pentru biodiversitatea din localități. 

Prin amenajarea acestora se creează oportunități astfel încât, locuitorii să intre în contact cu diverse 

specii ale florei locale și nu numai, iar conștientizarea cu privire la problemele de mediu sa crească. 

  Impactul asupra mediului va fi unul pozitiv, spațiile verzi înscriindu-se ca unele dintre cele mai 

importante instrumente de îmbunătățire a calității aerului, apei și solului. 

Avantajele realizării lucrărilor de interes public local de conservare și de amenajare a unor spații verzi  sunt 

urmatoarele: 

- îndeplinește obiectivele strategice și prioritățile de dezvoltare strategice ale Municipiului Bacău; 

- crește suprafața de spații verzi pe cap de locuitor; 

- amenajare mai diversă, cu un impact mai mare asupra vizitatorilor; 

- dezvoltarea durabilă, eficiența energetică și protecția mediului, propune crearea și nu distrugerea 

potențialului natural; 

- numărul mare de locuitori care beneficiază de implementarea proiectului; 

- contribuția  parcurilor la spațiile publice modernizate; 

- contribuție adusă la rezolvarea problemelor de mediu,  plantările noi ducând la rezolvarea problemelor 

de mediu și la creșterea cantității de CO2 absorbită; 

- creșterea atractivității municipiului, orașului; 

- protejarea mediului înconjurător; 

Necesitatea amenajării unor spații verzi publice cu acces nelimitat în Municipiul Bacău,  derivă din 

nevoia de petrecere a timpului liber și de recreere, contribuind la creșterea gradului de civilizație și la 

înfrumusețarea municipiului în vederea apropierii de standardele europene, cu directe implicații benefice în 

asigurarea unui climat sănătos de conviețuire în cadrul comunității locale și cu un impact pozitiv asupra 

creșterii gradului de socializare a locuitorilor . 

Necesitatea și oportunitatea, în plus, sunt determinate de dorința de a crește calitatea mediului ambiant 

în care trăiesc și iși desfasoară activitatea cetățenii municipiului. 

În plus, realizarea acestor spații verzi publice-parcuri, vor conduce la sporirea gradului de confort și va 

oferi oportunitatea petrecerii timpului liber într-un mod civilizat și agreabil. 

Parcurile și spațiile verzi de astăzi trebuie să aibă un rol de generator de comuniune socială, accesibilă tuturor, 

educativă pentru toți.  

Amenajarea unor spații verzi publice cu acces nelimitat- parcuri,  datorită  biodiversității sale vor oferi 

un suport educativ și vor putea fi folosite ca locație de desfășurare a activităților școlare cu profil ecologic. 

Realizarea lucrărilor de interes public, vizează reconversia funcțională a terenurilor și suprafețelor 

degradate în scopul revitalizării mediului urban al Municipiului Bacău, reducerii poluării aerului și creșterea 

oportunităților de agrement și petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului. 
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Spațiile verzi din localități au o influență puternică asupra calității vieții pentru cetățenii ei. Dacă sunt 

bine administrate, spațiile verzi, parcurile, aliniamentele plantate pot deveni locuri distincte și atractive din 

arealul de parc. De asemenea, parcurile sunt importante pentru biodiversitatea din localități. Prin amenajarea 

acestora se creează oportunități astfel încât, locuitorii să intre în contact cu diverse specii ale florei locale, și 

nu numai, iar conștientizarea cu privire la problemele de mediu să crească.  

Impactul asupra mediului va fi unul pozitiv, spațiile verzi înscriindu-se ca unele dintre cele mai 

importante instrumente de imbunătățire a calității aerului, apei și solului. 

In acest sens, in conformitate cu prevederile art.136, alin.1 din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul 

Administrativ, va rugam sa aprobati prezentul referat in forma prezentata impreuna cu anexele parte integranta 

a acestuia si sa initiati proiect de HCL. 
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