
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 179322/17.11.2021  

                                                                                 PROIECT AVIZAT 

                                                      SECRETARUL GENERAL AL  MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                         NICOLAE-OVIDIU POPOVICI  

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind completarea HCL nr. 260/9.08.2021 și pentru aprobarea  Actului Adițional nr. 3 la 

Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul  Bacău  

Nr. 69786/4.12.2018/2333/4.12.2018 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 Având în vedere: 

- Adresele nr.2007/10.11.2021, nr. 1913/27.10.2021 și nr. 1886/22.10.2021 ale Societății de 

Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 

177789/11.11.2021, nr. 173345/27.10.2021, respectiv nr. 172573/25.10.2021 de înaintare a 

Listei prețurilor/tarifelor  suplimentare propuse pentru fiecare categorie de de lucrări pentru 

administrarea domeniului public; 

-Referatul comun nr. 179321/17.11.2021 al Serviciului Monitorizare și Coordonare, al 

Compartimentului Urmărire Lucrări și al Secției Auto și Utilaje; 

-Expunerea de motive nr. 179324/17.11.2021 a Primarului Municipiului Bacău; 

-Raportul Direcției Juridice, nr. 179561/1 din 17.11.2021 ; 

-Raportul comun al Serviciului Monitorizare și Coordonare, al Compartimentului Urmărire 

Lucrări și al Secției Auto și Utilaje , nr. 179561/2 din 17.11.2021 

-Pevederile Hotărârii nr.434 din 14.11.2018 pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare  

prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a 

cimitirelor umane din municipiul  Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002; 

- Prevederile HCL nr. 260/9.08.2021 privind aprobarea  prețurilor/tarifelor pentru fiecare 

categorie de lucrări pentru administrarea domeniului public și aprobarea  Actului Adițional nr. 2 

la Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, Nr. 

69786/4.12.2018/2333/4.12.2018; 

-Dispoziţiile art.14, alin.(1) lit. "d", ale art. 28 lit."j", ale art. 39 alin. (1-4 ) și ale art. 40 din 

Ordonanţa nr. 71 /2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, actualizată; 

- 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 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare. 



 În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”m” din Ordonanța de 

Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:      

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1(1) Se aprobă completarea HCL nr. 260/9.08.2021 privind aprobarea  prețurilor/tarifelor 

pentru fiecare categorie de lucrări pentru administrarea domeniului public și aprobarea  Actului 

Adițional nr. 2 la Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de 

administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, Nr. 

69786/4.12.2018/2333/4.12.2018, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din 

aceasta. 

(2) Prețurile/tarifele prevăzute la alin.(1) conțin TVA, se aplică începând cu data intrarii în 

vigoare a prezentei hotărâri și  vor completa  Anexa 8 la Contractul de delegare  prin concesiune 

a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor 

umane din municipiul  Bacău Nr. 69786/4.12.2018/2333/4.12.2018. 

Art.2 Se aprobă Actul Adiţional nr. 3 la la Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii 

serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din 

municipiul  Bacău NR.69786/4.12.2018/2333/4.12.2018, conform Anexei 2  la prezenta hotărâre, 

parte integrantă din aceasta. 

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Bacau ca în numele şi pe seama Municipiului Bacău 

să semneze Actul Adiţional nr.3 la Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor 

publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul  

Bacău NR.69786/4.12.2018/2333/4.12.2018. 

Art.4 Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Urmărire Lucrări și Secția Auto și 

Utilaje va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5 Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al 

Municipiului Bacău, Direcţiei Economice, Unităţii Municipale pentru Monitorizare Calitate 

Servicii Publice, Compartimentului Urmărire Lucrări, Scției Auto și Utilaje şi Societăţii de 

Servicii Publice Municipale Bacău SA. 

Art.6  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        ANEXA 1 LA HCL NR. .…./…………………. 
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JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL BACĂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȚURILE/TARIFELE PENTRU FIECARE CATEGORIE DE LUCRĂRI PENTRU 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

 

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII INFRASTRUCTURĂ RURIERĂ 2021-2 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI 

GHEORGHE JESCU 

 

 

 

 

SECȚIA AUTO ȘI UTILAJE 

BOGDAN BORȘ 

 

 

 



 

 
      

                          

Lucrari pentru  Tipul de activitate UM Cant. 
PU/UM 
cu TVA 

INTRETINERE SI REPARATII INFRASTRUCTURA RUTIERA 2021-2 

1 Montat burlan 
montaj  ml    

1.00  
        
53.87  

2 Procurat cot la 90 gr ptr burlanr 
  bc    

1.00  
        
33.26  

3 Procurat cot la 45 gr ptr burlanr 
  bc    

1.00  
        
22.54  

4 Montat jgheab tb (10*50*10) cm 
montaj  ml    

1.00  
        
80.04  

5 Procurat palnie 
  bc    

1.00  
      
145.55  

6            Borduri mari 20x25 cm (existente) 

desfaceri ml    
1.00  

        
32.04  

terasamente ml    
1.00  

          
4.05  

mont borduri ml    
1.00  

        
37.09  

7 Reparatii trot pavele Dublu T (fara material) 

desfacere mp    
1.00  

          
9.20  

terasamente mp    
1.00  

        
19.67  

strat balast mp    
1.00  

        
18.42  

mont pavele mp    
1.00  

        
56.79  

8 Rigole pietonale PP cu gratar zincat  

demontat ml    
1.00  

          
9.19  

montat rigole ml    
1.00  

        
78.62  

9 Montat granit 

desfacere mp    
1.00  

        
55.70  

nivelare mp    
1.00  

          
3.58  

strat suport(sapa) mp    
1.00  

        
28.01  

montaj placi granit mp    
1.00  

      
642.95  

10 Montat capace inox (36*36) cm 

demontat bc    
1.00  

        
17.59  

montat capac inox bc    
1.00  

      
126.72  

11 Montat capac inox (1.0*1.0) m 

demontat bc    
1.00  

        
84.82  

montat capac inox  bc    
1.00  

      
568.80  

strat geotextil mp    
1.00  

        
11.79  



12           Stabilizare balast 20 cm gr  stabilizare mp    
1.00  

        
26.58  

13 Lucrari realizat Ridicarilor la cota capace camin 

taiere cu mas cu disc ml    
1.00  

          
9.23  

spargere bet+inc+tr mc    
1.00  

      
262.66  

cofraj mp    
1.00  

        
76.85  

montat armatura kg    
1.00  

          
8.60  

turnat beton mp    
1.00  

      
122.92  

mont capac + rama 
fonta 

bc    
1.00  

      
633.03  

remontat capac 
existent 

bc    
1.00  

        
25.16  

montat inel camin bc    
1.00  

      
124.91  

astern mixt stocabil mp    
1.00  

      
228.99  

14 
Lucrari realizat Ridicarilor la cota guri de 

scurgerecapace  

demontare gratar bc    
1.00  

        
26.83  

taiere cu mas cu disc ml    
1.00  

          
9.23  

spargere bet+inc+tr mc    
1.00  

      
262.66  

terasamente mc    
1.00  

      
107.64  

cofraj mp    
1.00  

        
76.85  

montat armatura kg    
1.00  

          
8.60  

turnat beton mp    
1.00  

      
122.92  

mont gura de scurgere bc    
1.00  

      
573.71  

remontat gura sc 
existenta 

bc    
1.00  

        
34.39  

montat tv PVC d=200 
mm 

ml    
1.00  

      
335.62  

montat tv PVC d=400 
mm 

mc    
1.00  

      
192.32  

astern mixt stocabil mp    
1.00  

      
228.99  

15 
Lucrari realizat  Ridicari la cota rasuflatori de 

gaze 

demontare rasufl gaze bc    
1.00  

          
2.58  

sudarea cu flacara  bc    
1.00  

        
29.94  

taiere cu mas cu disc ml    
1.00  

          
9.23  

spargere bet+inc+tr mc    
1.00  

      
262.66  

turnat beton mp    
1.00  

      
122.92  



mont rasuflat gaze bc    
1.00  

      
212.76  

remontat rasufl gaze  bc    
1.00  

        
26.83  

astern mixt stocabil mp    
1.00  

      
229.00  

16 Curatire camine, gr scurgere curatire mc    
1.00  

      
180.96  

17 Taxa deseuri plastic   to    
1.00  

      
824.67  

18 Taxa deseuri groapa de gunoi (SOMA) curatire to    
1.00  

      
329.87  

 SEMNALIZARE VERTICALA    

1 Montat bolarzi prefabricati sferic D= 300 
mm 

montat+procurat bvc    
1.00  

      
544.66  

2 Montat bolarzi prefabricati sferic D= 600 
mm 

montat+procurat bc    
1.00  

      
971.36  

3 Montat bolarzi prefabricati conici D= 300 
mm 

montat+procurat bc    
1.00  

      
672.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA 2 LA HCL NR. .…./…………………. 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 
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ACT ADIȚIONAL nr. 3 

la Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul  Bacău 

NR.69786/4.12.2018/2333/4.12.2018 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

Șef Serviciu 

Daniela Mihăilă 

 

 

 

 

 

UNITATEA MUNICIPALĂ  

PENTRU  

MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE 

Cons. Sup. Isabela PINTILIE 

 

 

 



 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 3 

la Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor publice  

de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a  

cimitirelor umane din municipiul  Bacău  

NR.69786/4.12.2018/2333/4.12.2018 

 

Având în vedere Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de 

administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul  Bacău 

NR.69786/4.12.2018/2333/4.12.2018, 

Municipiul Bacău cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, (autoritatea contractantă) 

telefon/fax 0234/581849, cod fiscal/ cod unic de înregistrare 4278337, cont nr. 

RO24TREZ24A840303710130X deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, reprezentată prin dl. 

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, având funcția Primar, în calitate de concedent/ beneficiar,  

şi  

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., cu sediul în Bacău, str, Constantin 

Ene nr.3, (operator de servicii publice) telefon/fax 0756264979, număr de înregistrare J4/4/2017, 

cod fiscal/cod unic de înregistrare RO36886430, cont nr. RO59TREZ0615069XXX15347, 

deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, reprezentat prin 

……………………………………………………………………………..….., având funcția de 

……………………………..………….., în calitate de concesionar/ operator de servicii publice, 

s-a încheiat prezentul contract de servicii publice de administrare a domeniului public şi privat 

În baza dispozițiilor art. 19, lit. ”a” din Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii 

serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din 

municipiul  Bacău NR.69786/4.12.2018/2333/4.12.2018, 

Ținând cont de: 

- Dispozițiile art. 39 din Ordonanța nr. 71 din 29.08.2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

actualizată, 

HCL nr. 260/9.08.2021 privind aprobarea  prețurilor/tarifelor pentru fiecare categorie de 

lucrări pentru administrarea domeniului public și aprobarea  Actului Adițional Nr. 2 la 

Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul  Bacău Nr. 

69786/4.12.2018/2333/4.12.2018, 

HCL nr. …………/……………. privind completarea HCL nr. 260/9.08.2021 și aprobarea  

Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor publice 

de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul  Bacău  

Nr. 69786/4.12.2018/2333/4.12.2018 

Au convenit de comun acord încheierea prezentului Act Adițional ( Act Adițional nr. 3), 

cu respectarea următoarelor clauze: 

Art. 1 Se completează CAP X Dispoziții finale, astfel: 

Anexa 8  a Contractului de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de 

administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul  Bacău 



NR.69786/4.12.2018/2333/4.12.2018 - Prețurile/tarifele pentru fiecare categorie de lucrări pentru 

administrarea domeniului public” se completează cu Anexa nr. 1 la HCL nr. 

…………/……………, devenind parte integrantă din prezentul Act Adițional. 

Art. 2 Celelalte clauze ale Contractului de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor 

publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul  

Bacău NR.69786/4.12.2018/2333/4.12.2018 sunt și rămân valabile. 

Art. 3 Actul Adițional nr. 3 a fost încheiat astăzi ……………………, în 2 (două) exemplare 

originale. 

 

 

 

CONCEDENT/BENEFICIAR                                    CONCESIONAR/OPERATOR 

       Municipiul Bacău                              Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMRUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 179324/17.11.2021 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind completarea HCL nr. 260/9.08.2021 și pentru aprobarea  

Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor 

publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din 

municipiul  Bacău Nr. 69786/4.12.2018/2333/4.12.2018 

 

 

 

Prin HCL nr. 260/9.08.2021 au fost aprobate  prețurile/tarifele pentru fiecare categorie de 

lucrări pentru administrarea domeniului public și aprobarea  Actului Adițional nr. 2 la Contractul 

de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, 

străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău Nr. 

69786/4.12.2018/2333/4.12.2018, atribuit prin HCL nr. 434/ 14.11.2018. 

 Conform Ordonanţei nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local, raportat la prevederile legale 

incidente precum si la necesitatile Municipiul Bacau, activitățile delegate sunt :  

A. În domeniul asigurarii  igienei si sanatatii publice: 

Administrarea cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre din municipiu. 

B. În domeniul administrarii  drumurilor şi străzilor: 

Executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în 

strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic 

Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil 

și remedierea operativă a acestora; 

Creşterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, 

prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante; 

Organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea 

restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata 

execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor; 

Evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de 

construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate; 

Elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în 

concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de 

perspectivă a Municipiului Bacău; 

Organizarea circulației rutiere în Municipiului Bacău și optimizarea traseelor în funcție de 

fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajări rutiere, instalații de dirijare și 



semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de 

avertizare; 

Realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a 

semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor; 

Perfecționarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a 

circulației; 

Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte 

locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație. 

 În conformitate cu dispozițiile art. 39 din OUG nr. 71/2002,  nivelul preturilor/tarifelor 

pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamenteaza pe baza costurilor 

de productie si exploatare, a costurilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente 

capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a 

dobanzilor aferente imprumuturilor contractate, a obligatiilor ce deriva din contractul de delegare 

a gestiunii si include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltarii si modernizarii 

infrastructurii edilitar-urbane, precum si profitul operatorului. 

Nivelul prețurilor/tarifelor propuse de către Societatea de Servicii Publice Municipale 

Bacău SA au fost stabile astfel încât: 

    a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor; 

    b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi 

exploatare; 

    c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa; 

    d) să încurajeze exploatarea eficienta a serviciilor şi protecţia mediului; 

    e) să încurajeze investiţiile de capital; 

    f) să respecte autonomia financiară a operatorului. 

Prin adresele nr. 1913/27.10.2021 și nr. 1886/22.10.2021, înregistrate la Primăria 

Municipiului Bacău cu nr. 173345/27.10.2021, respectiv nr. 172573/25.10.2021, Societatea de 

Servicii Publice Municipale a transmis Lista privind prețurile/tarifele suplimentare propuse 

pentru categoriile de lucrări aferente serviciului public de  administrarea domeniului public: 

Întreținere și reparații infrastructură rutieră, Semnalizare verticală  în vederea avizării și înaintării 

spre aprobare.  

             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 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 179561 din 17.11.2021 

 

      CĂTRE 

 

    DIRECȚIA JURIDICĂ 

            SERVICIULUI MONITORIZARE ȘI COORDONARE  

Compartimentul Urmărire Lucrări  

                            Secției Auto și Utilaje 

 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 informăm că v-a fost transmis pe e-mail 

proiectul de hotărâre completarea HCL nr. 260/9.08.2021 și pentru 

aprobarea  Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare  prin 

concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, 

străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul  Bacău Nr. 

69786/4.12.2018/2333/4.12.2018,  în vederea analizării şi întocmirii 

rapoartelor de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 17.11.2021 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU  

MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE 

COMP. URMĂRIRE LUCRĂRI  

SECȚIA AUTO ȘI UTILAJE 

NR. 179561/2 din 17.11.2021. 

 

RAPORTUL 

compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacău la proiectul de hotarare privind completarea HCL nr. 260/9.08.2021 și 

pentru aprobarea  Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare  prin concesiune a 

gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor 

umane din municipiul  Bacău Nr. 69786/4.12.2018/2333/4.12.2018 

 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 71 /2002 privind organizarea si 

functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, 

nivelul preturilor/tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se 

fundamenteaza pe baza costurilor de productie si exploatare, a costurilor de intretinere si 

reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a 

ratelor pentru restituirea creditelor, a dobanzilor aferente imprumuturilor contractate, a 

obligatiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii si include o cota pentru crearea 

resurselor necesare dezvoltarii si modernizarii infrastructurii edilitar-urbane, precum si profitul 

operatorului. 

 În urma analizării proiectului de hotărâre a fost întocmit prezentul Raport de specialitate, 

în conformitate cu dispozițiile art. 136 alin. (3) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ.  

Proiectul poate fi supus dezbaterii.  

 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

Șef Serviciu 

Daniela Mihăilă 

 

 

 

Unitatea Municipala pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice 

Isabela Margareta PINTILIE 

 

 

 

Comp. Urmărire Lucrări                                            Secția Auto și Utilaje 



        Gheorghe Jescu                                                          Bogdan BORȘ 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU  

MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE 

Comp. URMĂRIRE LUCRĂRI 

Secția  AUTO ȘI UTILAJE 

NR. 179321/17.11.2021                  

         APROBAT                                                                                                                               

                                PRIMAR,                                                                                                                            

                Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

                                                                                                               

 

 

     REFERAT    

                 

Conform Ordonanţei nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local, raportat la prevederile legale 

incidente precum si la necesitatile Municipiul Bacau, serviciile delegate prin HCL nr. 434/2018 

sunt :  

A. În domeniul asigurarii  igienei si sanatatii publice: 

Administrarea cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre din municipiu. 

B. În domeniul administrarii  drumurilor şi străzilor: 

Executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în 

strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic 

Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil 

și remedierea operativă a acestora; 

Creşterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, 

prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante; 

Organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea 

restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata 

execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor; 

Evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de 

construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate; 

Elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în 

concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de 

perspectivă a Municipiului Bacău; 

Organizarea circulației rutiere în Municipiului Bacău și optimizarea traseelor în funcție de 

fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajări rutiere, instalații de dirijare și 

semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de 

avertizare; 

Realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a 



semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor; 

Perfecționarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a 

circulației; 

Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte 

locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație. 

 Prin adresele nr. 2007/10.11.2021, nr. 1913/27.10.2021 și 1886/22.10.2021, înregistrate 

la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 177789/11.11.2021, nr. 173345/27.10.2021, respectiv nr. 

172573/25.10.2021, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău a înaintat Lista privind 

prețurile/tarifele suplimentare propuse pentru categoriile de lucrări aferente serviciului public de  

administrarea domeniului public: Întreținere și reparații infrastructură rutieră și Semnalizare 

verticală, în vederea avizării și înaintării spre aprobare, potrivit prevederilor Ordonanței nr. 

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public și privat de interes local, ”aprobarea preturilor si/sau a tarifelor se face de catre consiliile 

locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si/sau 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu avizul autoritatilor de reglementare 

locale”. 

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

Consiliului Local al Municipiului Bacau privind completarea HCL nr. 260/9.08.2021 și pentru 

aprobarea  Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii 

serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din 

municipiul  Bacău Nr. 69786/4.12.2018/2333/4.12.2018. 

 

 

 

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE 

Șef Serviciu 

Daniela Mihăilă 

 

 

 

 

 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU 

MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE, 

Cons. Sup.Isabela Margareta PINTILIE 

 

 

 

 

Comp. URMĂRIRE LUCRĂRI                                             Secția  AUTO ȘI UTILAJE 

           Gheorghe JESCU                                                                      Bogdan BORȘ 

 

 

                                                               

                                                                            

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ  

Nr. 179561/1 din 17.11.2021. 

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 260/9.08.2021 și pentru aprobarea  

Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare  prin concesiune a gestiunii serviciilor 

publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din 

municipiul  Bacău Nr. 69786/4.12.2018/2333/4.12.2018 

 

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

- Dispoziţiilor art.14, alin.(1) lit. "d", ale art. 28 lit."j", ale art. 39 alin. (1-4 ) și ale art. 40  

din Ordonanţa nr. 71 /2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată, care precizează: 

Art.14, alin.(1) lit. "d" (1) Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competentelor şi 

atribuţiilor ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează 

prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor de 

administrare a domeniului public şi privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii 

edilitar-urbane, precum şi dreptul şi obligaţia de a monitoriza şi de a controla: 

…d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare şi aprobare a preţurilor şi tarifelor pentru 

serviciile de administrare a domeniului public şi privat; 

Art. 28 lit."j" În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul conducerii şi controlului 

serviciilor de administrare a domeniului public şi privat autorităţile administraţiei publice locale 

au iniţiativa, adopta hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la: 

…j) aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului public 

şi privat. 

Art. 39 alin. (1-4 ) (1) Nivelul preţurilor şi/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de 

administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, 

a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente 

împrumuturilor contractate, a obligaţiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii şi 

include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii 

edilitar-urbane, precum şi profitul operatorului. 

    (2) Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, cu avizul autorităţilor de reglementare locale. 

    (3) Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor locale, 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi/sau ale 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 



    (4) Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât: 

    a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor; 

    b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare; 

    c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa; 

    d) să încurajeze exploatarea eficienta a serviciilor şi protecţia mediului; 

    e) să încurajeze investiţiile de capital; 

    f) să respecte autonomia financiară a operatorului. 

Art. 40  (1)  Aplicarea de către operatori a preţurilor şi tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) 

şi (5) este obligatorie. 

    (2) Preţurile şi tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerinţe: 

    a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanta 

stabiliţi de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor şi prin contractele 

de delegare a gestiunii, după caz; 

    b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe 

perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile 

contractante; 

    c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi 

privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului 

public şi privat. 

- Dispozițiilor 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”  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 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 

-Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”m” din Ordonanța de Urgență nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 

Art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”m” (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii 

de atributii: 

...d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local 

(7)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit 

competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind: 

…m) podurile si drumurile publice 

 

şi poate fi supus spre dezbatere. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 

 

 


