
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR.100591/ 06.01.2021                             PROIECT AVIZAT 

SECRETARUL GENERAL  
                                                                                     AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                 NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind revocarea HCL nr. 70/ 2020 prin care s-au adoptat unele măsuri de 
protecţie a mediului privat precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău 
odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzata de apariţia 

virusului SARS -COV 2  și a HCL nr. 124/ 2020 privind modificarea H.C.L. 
323/2013 așa cum a fost completată prin H.C.L 236/2016 și recompensarea unor 

elevi din școli și licee din municipiul Bacău 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

Având in vedere: 
- Obiecţiunile de legalitate cu privire la HCL nr. 70/ 2020 formulate de 
Secretarul General al Municipiului Bacău nr. 3708/ 12.05.2020; 
- Obiecţiunile de legalitate cu privire la HCL nr. 124/ 2020 formulate de 
Secretarul General al Municipiului Bacău nr. 551611/ 06.08.2020; 
- Adresa nr. 25519/ 16.12.2020 emisă de Instituţia Prefectului Judeţul Bacău; 
- Referatul nr. 100595/ 06.01.2021 al Secretarului General al Municipiului 
Bacău prin care propune revocarea HCL nr. 70/ 2020 și HCL 124/ 2020; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 100592/ 
06.01.2021; 
- Raportul Direcției  Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 
100594/1/ 06.01.2021; 
- Prevederile art. art. 140 alin. (1) şi (3), ale art.196 alin. (1) lit. "a", ale art. 
197, ale art. 243 alin. (1) lit. "a" şi " b" din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ; 

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ: 

H O T Ă R Ă Ş T E :  



Art.l. Se revocă HCL nr. 70/ 2020 prin care s- au adoptat unele măsuri de 
protecţie a mediului privat precum şi a persoanelor fizice din municipiul Bacău 
odată cu instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României cauzată de apariţia 
virusului SARS-COV 2. 

Art.2. Se revocă HCL nr. 124/ 2020 privind modificarea H.C.L. 323/2013 asa 
cum a fost completata prin H.C.L 236/2016 si recompensarea unor elevi din 
școli și licee din municipiul Bacău. 

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri prin Secretarul General al Municipiului Bacău. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și 
Secretarului General al Municipiului Bacău  
 
Art.5 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre 
se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru 
verificarea legalităţii. 
 
 
 
 

                   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
Nr. 100592/ 06.01.2021 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 70/ 2020  prin care s-au 

adopătat unele măsuri de protecţie a mediului privat precum si a persoanelor fizice 
din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României 

cauzată de apariţia virusului SARS -COV 2  și a HCL nr. 124/ 2020 privind 
modificarea H.C.L. 323/2013 așa cum a fost completată prin H.C.L 236/2016 și 

recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul Bacău 
 

Actul administrativ, ca specie a actului juridic, reprezintă principala formă de 

activitate a administrației publice, caracterizat prin unilateralitate, executorialitate, 

obligativitate și privilegiul de jurisdicție.  

Revocarea reprezintă o modalitate de desființare a unui act administrativ, care 

poate interveni pentru considerente de nelegalitate și oportunitate, care pot fi 

anterioare, concomitente sau ulterioare. Această operațiune juridică poate fi realizată 

de către organul emitent sau organul ierarhic superior. Actul administrativ se bucură 

de o consacrare constituțională și legală, fără a cuprinde dispoziţii contrare acestora. 

În HCL nr. 70 / 2020 prin care s- au adoptat unele măsuri de protecţie a mediului 

privat precum şi a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României cauzată de apariţia virusului SARS-COV 2 și    

HCL nr. 124/ 2020 privind modificarea H.C.L. 323/2013 asa cum a fost completata 

prin H.C.L 236/2016 si recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul 

Bacău au fost încălcate principii ale administrației publice dar și prevederi legale, 

acestea fiind argumentate în  obiecţiunile formulate de către Secretarul Municipiului 



Bacău. 

Având în vedere obiecţiunile formulate de către Secretarul Municipiului Bacău cu 

privire la legalitatea HCL nr. 70 / 2020, HCL nr. 124/ 2020 precum şi adresa nr. 

25519/ 16.12.2020 emisă de Instituţia Prefectului Judeţul Bacău, prin care se 

recomandă reanalizarea HCL nr. 70/ 2020 și HCL 124/ 2020 în cadrul ședințelor de 

Consiliu Local, consider necesară revocarea HCL nr. 70 / 2020 și HCL nr. 124/ 2020. 

Faţă de cele prezentate, vă rog să hotărâţi. 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 100594/ 06.01.2021 

CĂTRE 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e- mail proiectul de 

hotărâre privind revocarea HCL nr. 70/ 2020 prin care s-au adoptat unele măsuri de 

protecţie a mediului privat precum si a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu 

instituirea stării de urgenta pe teritoriul României cauzata de apariţia virusului SARS -

COV 2  și a HCL nr. 124/ 2020 privind modificarea H.C.L. 323/2013 asa cum a fost 

completata prin H.C.L 236/2016 si recompensarea unor elevi din școli și licee din 

municipiul Bacău, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm 

ca până la data de 07.01.2021 să le depuneţi în format letric la Secretarul General al 

Municipiului Bacău. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU             SECRETARUL GENERAL AL 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                        MUNICIPIULUI BACĂU    

                                                                                  NICOLAE-OVIDIU POPOVICI   

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI 
ADMINISTRAŢIE LOCALĂ  
Nr. 100594/1/ 06.01.2021 

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 70/ 2020 prin care s-au adoptat 

unele măsuri de protecţie a mediului privat precum si a persoanelor fizice din 
municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgenta pe teritoriul României 
cauzata de apariţia virusului SARS -COV 2  și a HCL nr. 124/ 2020 privind 

modificarea H.C.L. 323/2013 asa cum a fost completata prin H.C.L 236/2016 si 
recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul Bacău 

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

-Prevederilor art. 140 alin. (1) şi (3), ale art. 196 alin. (1) lit. "a", ale art. 197 (1), ale art. 243 
alin. (1) lit. "a" şi " b" din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ care precizează: 
Art. 140 Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local 
(l)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. In 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 atribuţiilor ce le revin, autoritatile administraţiei publice locale adopta sau emit, 
după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmeaza:  
a) consiliul local si consiliul judeţean adopta hotarari  
Art. 197 Comunicarea si aducerea la cunoştinţa a actelor administrativ 
(l)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 
adoptării, respectiv emiterii 
Art. 243 Atribuţiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritorial 
 (l)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in condiţiile 
legii, următoarele atribuţii: 
a)avizeaza proiectele de hotarari si contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, 
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului 
judeţean, după caz; 
b)participa la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean. 
-Prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, care precizează: 
 



Art.129 Atribuţiile consiliului local 
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa aitor autorităţi ale 
administraţiei publice locale sau centrale. 
(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu 
excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte 
atribuţii stabilite prin lege. 

 

- şi poate fi supus spre dezbatere 

DIRECTOR EXECUTIV 
CIPRIAN FANTAZA 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR. 100595/ 06.01.2021 

 
APROB, 
PRIMAR 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
 
 

REFERAT 

  În şedinţa Consiliului Local Bacău din data 30.04.2020 a fost adoptatăă Hotărârea 
Consiliului Local nr. 70/ 2020 privind adoptarea unor măsuri de protecţie a mediului privat precum 
şi a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României cauzată de apariţia virusului SARS- COV 2. 
Având în vedere obiecţiunile de legalitate formulate către Prefectul Judeţului Bacău cu privire la 
prevederile HCL nr.70 / 2020, cu referire la mai multe aspecte printre care : 
-încălcarea prevederilor art. 15, alin. 2 din Constituţia României, care precizează că ”Legea 
dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile 
Hotărârea nr.70/ 2020 îşi întinde efectele şi retroactiv, menţionând faptul că măsurile se aplică pe 
toată perioada de menţinere a stării de urgenţă încălcându-se astfel principii elementare din legea 
fundamentală a României. 
-încălcarea prevederilor art. 42, alin. 4 din Legea nr. 24/ 2000 privind Normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, care precizează că : "La celelalte categorii de acte 
normative formula introductiva cuprinde autoritatea emitenta, denumirea generica a actului, in 
funcţie de natura sa juridica, precum si temeiurile juridice pe baza si in executarea cărora actul a 
fost emis „ . 

Mai mult decât atat in Codul Administrativ nu se regăsesc ca atribuţii ale Consiliului Local 
modificarea taxelor speciale fara respectarea condiţiilor legale , modificarea condiţiilor 
contractuale in contractele încheiate intre Municipiu si terti , restrângeri ale drepturilor acordate 
anumitor categorii de personae prin legi organice. 

Ulterior,  în şedinţa Consiliului Local Bacău din data28.07.2020 a fost supusă dezbaterii 
HCL nr.124 din 28.07.2020 privind modificarea H.C.L. 323/2013 asa cum a fost completata prin 
H.C.L 236/2016 si recompensarea unor elevi din scoli si licee din municipiul Bacau. Și de această 
data, nu au fost îndeplinite condiţiile de fond si de forma ale actului administrative, acesta 
încălcând prevederile imperative ale: 

-Constituţiei României 
-OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
- Legii 24 /2000 privind normele de tehnica legislativa -Legii 52 /2003 privind transparenta 

decizionala; 
Astfel potrivit art 6 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala: 



 
(1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 

administraţiei publice are obligaţia sa publice un anunţ referitor la aceasta acţiune în siteul propriu, 
sa-1 afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi sa-1 transmită către mass-media 
centrala sau locala, 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 înainte de supunerea spre analiza, avizare 
şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere 
de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ 
propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limita, locui şi 
modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ. 

In esenţa nu poţi modifica un act normativ printr un simplu amendament intr-o şedinţa de 
consiliu in condiţiile in care atat Legea 24/2000 privind tehnica legislativa cat si Legea 52 /2003 
privind transparenta decizionala prevăd clar si imperativ parcurgerea unor etape obligatorii in 
adoptarea unui act normative. 

Având în vedere obiecţiunile formulate de către Secretarul Municipiului Bacău cu privire 
la legalitatea HCL nr. 70 / 2020 și HCL nr. 124/ 2020 precum şi adresa nr. 25519/ 16.12.2020 
emisă de Instituţia Prefectului Judeţul Bacău  vă rugăm să aprobați prezentul referat și să inițiați 
un proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 70/ 2020 prin care s-au adoptat unele măsuri de 
protecţie a mediului privat precum si a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea 
stării de urgenta pe teritoriul României cauzata de apariţia virusului SARS -COV 2  și a HCL nr. 
124/ 2020 privind modificarea H.C.L. 323/2013 asa cum a fost completata prin H.C.L 236/2016 
si recompensarea unor elevi din școli și licee din municipiul Bacău. 

 
 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
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