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PROIECT DE HOTARARE  

privind redeschiderea activității Târgului Auto-Obor Șerbănești cu respectarea măsurilor 

impuse prin Ordinului nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020  și abrogarea HCL nr. 61/26.02.2021  

 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 Având în vedere: 

-Adresa nr. 19306/1.07.2021 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău, înregistrată la 

Primăria Municipiului Bacău cu nr. 144629/1.07.2021;  

-Referatul  nr. 145703 din 7.07.2021 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru 

Monitorizare; 

-Expunerea de motive nr. 145706 din 7.07.2021  a Primarului Municipiului Bacău; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrție Locală, nr.145765/1/07.07.2021; 

-Raportul Compartimentului  Unitatea Municipală de Monitorizare, nr. 145765/2/07.07.2021; 

-Dispozițiile art. I pct. 11 din Hotărârea nr. 678/ 24.06.2021pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 

la Hotararea Guvernului nr. 636/9.06.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 

Romaniei incepand cu data de 12 iunie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe 

durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

-Dispozițiile art.11 din Anexa 3 a Hotărârii nr. 636/9.06.2021   privind prelungirea starii de alerta 

pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 iunie 2021,  precum si stabilirea masurilor care se 

aplica pe durata acesteia pentru prevenirea  si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ; 

- Prevederile Ordinului nr. 335/4.225/2.078/1.730/4.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului 

privind desfasurarea activitatii pietelor agroalimentare,  inclusiv a pietelor volante, pe perioada 

starii de alerta instituite pe teritoriul Romaniei,  cu stabilirea masurilor care se aplica pe durata 

acesteia pentru prevenirea si combaterea  efectelor pandemiei de COVID-19; 

- Dispozițiile art. 5 alin. (3) lit. ”f” din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea 

si combaterea efectelor pandemiei de COVID-1 , cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/3.07.2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 



- Prevederile HCL nr. 61/26.02.2021 pentru completarea Anexei 2 - Lista bunurilor din 

municipiul Bacău predate operatorului pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 43 din 

Regulament și caiet de sarcini  al HCL nr. 434/2018. 

 În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.a) și ale alin.(3) lit.d) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57/3.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se ia act de redeschiderea activității Târgului Auto-Obor Șerbănești, cu respectarea 

măsurilor impuse prin Ordinului nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind desfasurarea activitatii pietelor agroalimentare,  inclusiv a pietelor 

volante, pe perioada starii de alerta instituite pe teritoriul Romaniei,  cu stabilirea masurilor care 

se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea  efectelor pandemiei de COVID-19.  

 

Art.2 Se abrogă HCL nr. 61/26.02.2021 pentru completarea Anexei 2 - Lista bunurilor 

din municipiul Bacău predate operatorului pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 43 din 

Regulament și caiet de sarcini  al HCL nr. 434/2018 și orice alte prevedri contrare. 

 

Art.3 Primarul Municipiului Bacău prin Direcţia  Arhitect-Şef- Compartiment 

Administrare şi Inventarierea Patrimoniului şi Compartimentul Unitatea Municipală pentru 

Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art.4 Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului 

Public al Municipiului Bacău, Poliției Locale a Municipiului Bacău, Direcţiei Economice, 

Direcţiei Piețelor, Direcţiei Arhitect-Şef- Compartiment Administrare şi Inventarierea 

Patrimoniului, Compartimentului Concesionări, Compartimentului Unităţii Municipale pentru 

Monitorizare, împuterniciţilor Municipiului Bacău în AGA  a Societăţii de Servicii Publice 

Municipale Bacău SA şi Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA. 

 

 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 BACAU, 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 145706/7.07.2021 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind redeschiderea activității Târgului Auto-Obor Șerbănești cu 

respectarea măsurilor impuse prin Ordinului nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020  și abrogarea 

HCL nr. 61/26.02.2021 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 12 din Anexa 3 a HG nr. 3/2021 privind prelungirea 

starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum si stabilirea 

masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea  si combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-1, activitatea targurilor, balciurilor si a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) 

din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de 

piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare a fost suspendată. 

Astfel, prin HCL nr. 61/26.02.2021 s-a luat act că activitatea Târgului Auto-Obor 

Șerbănești este suspendată ca urmare a prevederilor legale incidente privind starea de alertă 

instituită pe teritoriul României, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, iar pe perioada stării de alertă instituită la nivel national, suprafața de teren alocată pentru 

comercializarea produselor în Târgul Auto-Obor Șerbănești, a fost destinată parcării cu plată a 

autovehiculelor. 

Prin adresa nr. 19306/1.07.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 

144629/1.07.2021, Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău, prin Departamentul de 

Supraveghere în Sănătate Publică – C.E.F.M.V.M. Biroul Igiena Mediului ne comunică faptul 

activitățile din târguri, bîlciuri și talciocuri se pot desfășura conform Hotărârii nr. 636/9.06.2021, 

modificată prin Hotărârea nr. 678/24.06.2021 cu respectarea măsurilor impuse prin Ordinul nr. 

335/4225/2078/1730/2020. 

        Având în vedere cele expuse, am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care va rog 

doamnelor şi domnilor consilieri să-l adoptaţi în forma prezentată. 

 

 

PRIMAR, 

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

COMP. UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 

NR. 145765/2 din 07.07.2021 

 

 

 

 

RAPORTUL 

compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind redeschiderea  activității Târgului 

Auto-Obor Șerbănești cu respectarea măsurilor impuse prin Ordinului nr. 

335/4.225/2.078/1.730/2020  și abrogarea HCL nr. 61/26.02.2021 

 

 

 

 Prin proiectul de hotărâre se ia act redeschiderea activității Târgului Auto-Obor 

Șerbănești, cu respectarea măsurilor impuse prin Ordinului nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020  și 

totodată se abrogă HCL nr. 61/26.02.2021.  

 Având în vedere că proiectul de hotărâre privind redeschiderea  activității Târgului Auto-

Obor Șerbănești cu respectarea măsurilor impuse prin Ordinului nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020  

și abrogarea HCL nr. 61/26.02.2021 respectă prevederile legale, îl considerăm oportun şi  în 

conformitate cu dispozițiile art. 136 alin. (3) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ a fost întocmit prezentul raport. 

   

 

 

 

 

 

Comp. Unitatea Municipala pentru Monitorizare 

Isabela Margareta PINTILIE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU 

COMP. UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 

NR. 145703/7.07.2021 

                                                                                                                                     

                             APROBAT                                                                                                                               

                    PRIMAR,   

                                                                                                      Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu                                                                                                                          

                  

REFERAT 

 

 

               

  

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 12 din Anexa 3 a Hotărârii nr. 3/2021 privind 

prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum 

si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea  si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, potrivit art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare, a fost suspendată activitatea targurilor, balciurilor si a talciocurilor, 

definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea 

comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

     Astfel prin HCL nr. 61/26.02.2021, activitatea Târgului Auto-Obor Șerbănești a fost 

suspendată dar aglomerarea de autovehicule si traficul din zonă a impus ca terenul aferent 

comercializării produselor în târg să fie destinat parcării cu plată. 

Prin adresa nr. 19306/1.07.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 

144629/1.07.2021, Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău, prin Departamentul de 

Supraveghere în Sănătate Publică – C.E.F.M.V.M. Biroul Igiena Mediului ne comunică faptul 

activitățile din târguri, bîlciuri și talciocuri se pot desfășura conform Hotărârii nr. 636/9.06.2021, 

modificată prin Hotărârea nr. 678/24.06.2021 cu respectarea măsurilor impuse prin Ordinul nr. 

335/4225/2078/1730/2020. 

 Având in vedere cele expuse, considerăm necesara initierea unui proiect de hotarare a 

Consiliului Local al Municipiului Bacau privind redeschiderea activității Târgului Auto-Obor 

Șerbănești cu respectarea măsurilor impuse prin Ordinului nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020  și 

abrogarea HCL nr. 61/26.02.2021. 

 

 

CONSILIER, 

Isabela Margareta PINTILIE 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

Nr. 145765/1 din 07.07.2021 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind redeschiderea  activității Târgului Auto-Obor Șerbănești 

cu respectarea măsurilor impuse prin Ordinului nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020  și 

abrogarea HCL nr. 61/26.02.2021 

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

-Dispozițiilor art. I pct. 11 din Hotărârea nr. 678/ 24.06.2021pentru modificarea anexelor nr. 2 

si 3 la Hotararea Guvernului nr. 636/9.06.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 

Romaniei incepand cu data de 12 iunie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe 

durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care 

precizează: 

Art. I pct. 11  În anexa nr. 3, articolul 11 va avea următorul cuprins:  

"ART. 11 În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare, activitatea pieţelor agroalimentare, inclusiv a pieţelor volante, a târgurilor, bâlciurilor şi a 

talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind 

exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, se desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului 

sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale." 

-Dispozițiilor art.11 din Anexa 3 a Hotărârii nr. 636/9.06.2021   privind prelungirea starii de 

alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 iunie 2021,  precum si stabilirea masurilor 

care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea  si combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, care precizează: 

Anexa 3  Art.11  In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare, activitatea pietelor agroalimentare, inclusiv a pietelor volante, a targurilor, 

balciurilor si a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 

privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se desfasoara in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii, 

lucrarilor publice si administratiei, al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului 

sanatatii si al ministrului muncii si protectiei sociale. 

-Prevederilor Ordinului nr. 335/4.225/2.078/1.730/4.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului 

privind desfasurarea activitatii pietelor agroalimentare,  inclusiv a pietelor volante, pe perioada 

starii de alerta instituite pe teritoriul Romaniei,  cu stabilirea masurilor care se aplica pe durata 

acesteia pentru prevenirea si combaterea  efectelor pandemiei de COVID-19; 

 Dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. ”f” din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru 

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-1 , cu modificarile si completarile 

ulterioare, care precizează: 

Art. 5 alin. (3) lit. ”f” (3)  Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt: 

 f) limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau operatori economici; 



- Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 

197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (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. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 

prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, 

a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile 

necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale 

ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a 

dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in 

conditiile legii 

Art. 196 alin.(1) lit.”a”  (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 alin.(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 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (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.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 

Art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de 

atribuţii: 

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

(3)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; 

- și poate fi supus dezbaterii. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 145765 din 07.07.2021 

 

 

 

CĂTRE, 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

                    COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALĂ DE MONITORIZARE                                          

 

 

 

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

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, vă transmitem anexat prezentei proiectul de hotărâre privind 

redeschiderea  activității Târgului Auto-Obor Șerbănești cu respectarea măsurilor 

impuse prin Ordinului nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020  și abrogarea HCL nr. 

61/26.02.2021, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 07.07.2021 să le depuneți la Secretarul General 

al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                      SECRETARUL GENERAL  

 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                                   AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                   NICOLAE - OVIDIU POPOVICI 

 

 


