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HOTĂRÂREA NR. 345 DIN 30.09.2021 
privind modificarea H.C.L. nr. 16112021 pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND 
ACTIVITĂŢILE COMERCIALE CE SE DSFĂŞOARĂ PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.09.2021 
art.133 alin. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
A vând în vedere: 

Referatul nr. 164827/27.09.2021 nl Compartimentului Autorizare Activitate Economică şi Transport 
prin care se propune modificarea HCL nr.161/2021; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 164965/28.09 .2021; 
-Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală înregistrat cu nr. 164967/1/28.09.2021; 
-Raportul Compartimentului Autorizare Economică şi Transport, nr. 164967/2/28.09.2021; 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în 
vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1674/30.09.2021 al Comisiei de specialitate nr. 3 şi nr. 
1675/30.09.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5; 
-Prevederile art. 59 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile H.C.L. nr.161/2021 pentru aprobarea regulamentului privind activităţile comerciale ce 
se desfăşoară pe raza municipiului Bacău; 
-Prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu 
modificările si completările ulterioare; 
-Prevederile H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata; 
-H.G. 843/ 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică; 
-Prevederile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 196 alin.(1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) şi ale art. 
243 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) şi lit. d), ale alin. (4) lit. f) şi alin. (7) lit. k) şi art. 139 alin. 
(3) şi alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1 Se modifică art. 9, poziţia 7 din Anexa la H.C.L. nr.161/2021 şi va avea următorul cuprins: 
"Să respecte legislaţia privind evidenţa gestiunii deşeurilor, inclusiv deşeurile periculoase." 

Art. 2. Se modifică Anexa la HCL nr.161/2021, în sensul completării cererii-declaraţie prevăzută la 
art.52 şi va avea următorul cuprins: 

"Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 cod penal, referitoare la falsul în 
declaraţii, că deţin toate avizele/ acordurile/ autorizaţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea 
activităţii, iar pe întreaga durată de valabilitate a Autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate şi/ 
sau Autorizaţiei de amplasare şi profil de activitate voi respecta legislaţia privind protecţia mediului, 
legislaţia privind evidenţa gestiunii deşeurilor, inclusiv deşeurile periculoase, protecţia muncii, 
liniştea şi ordinea publică, voi îndeplini condiţiile igienico - sanitare şi cele de pază, prevenirea 
incendiilor, precum şi, după caz, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99 din 2000, privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată si modificată. Totodată, declar pe 
propria răspundere, cunoscând prevederile codului penal, faptul că spaţiul în care se desfăşoară 
activitatea este deţinut în mod legal." 



ART. 3. Se modifică secţiunea "Termen de valabilitate" din Anexa nr.I la Regulament şi va avea 
următorul cuprins: 

"Termen de valabilitate: un an de zile de la data emiterii. ..... ". 
ART. 4. Se modifică Anexa nr.2 la Regulament prin eliminarea punctului 5 iar declaraţia va avea 
următorul cuprins: 

"Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 cod penal, referitoare la falsul în 
declaraţii, că deţin toate avizele/ acordurile/ autorizaţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea 
activităţii, iar pe întreaga durată de valabilitate a Autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate şi/ 
sau Autorizaţiei de amplasare şi profil de activitate voi respecta legislaţia privind protecţia mediului, 
legislaţia privind evidenţa gestiunii deşeurilor, inclusiv deşeurile periculoase, protecţia muncii, 
liniştea şi ordinea publică, voi îndeplini condiţiile igienico - sanitare şi cele de pază, prevenirea 
incendiilor, precum şi, după caz, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99 din 2000, privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată si modificată. Totodată, declar pe 
propria răspundere, cunoscând prevederile codului penal, faptul că spaţiul în care se desfăşoară 
activitatea este deţinut în mod legal." 
ART. 5. Anexele nr. I şi nr. 2 la Regulamentul cuprins in HCL nr. 161/2021 se înlocuiesc cu Anexele 
nr.1 şi nr. 2 , parţi integrante la prezenta hotărâre. 
ART. 6. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 161/ 2021 sunt şi rămân în vigoare. 
ART. 7. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi Transport . 
Art. 8. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală, 
Compartimentului Autorizare Activitate Economica şi Transport şi Poliţiei Locale a Municipiului 
Bacău. 

Art. 9. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în 
termenul legal Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău pentru verificarea legalităţii. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 345 DIN 30.09.2021 

Anexa nr. l la Regulament 
Valabilă numai în original 

Se afişează în loc vizibil ]a punctul de lucru 
România 

Jude/11/ Bacău 
Primăria Municipiului Bacău 

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE ŞI PROFIL DE 
ACTIVITATE ..................... . 

În temeiul: 
Dispoziţiilor art. 155 alin.5 lit. ,,g" din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Dispoziţiilor H.G. 84311999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică; 

• Dispoziţiilor O.G. nr. 21200 I privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

• Dispoziţiilor H.C.L. nr. 161 din 28.05.2021 pentru aprobarea Reg11/amen1ului privind 
activităţile comerciale ce se desfăşoară pe raza municipiului Bacău, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Primarul Municipiului Bacău autorizează funcţionarea 

Persoanei juridice tfizice autorizate, l.F. I.I. 1
: ••••••••••••••••••••••••••••• 

cu sedittl în .............•••••..•..•..•......•... 
cod unic de înregistrare ................................. .. 
pentru desfăşurarea activităţii cod CAEN : .............................................. . 

in spaţiul din: ••....•.•••.•••••. , ••••••••....••.••••• 
deţinut conform ................................................... . 
Termen de valabilitate: un an de zile de la data emiterii 
Program de funcţionare aprobat ............................ .. 
Program de aprovizionare aprobat ......................... . 
Activitatea se va desfăşura condiţionat de respectarea următoarelor: 
Sâ deţina toate autorizatiile şi ocordurilc necesare func1ionării in conditii legale. în cooncordantă cu spcfi~ul activitătii şi 
caracteristicile spatiului. 
Sil. dc\inA acorduri in vigoare cu prestatorii de servicii si furnizorii de utilit!l\i: 
f a\ada unita\ii sa fie executată cu vitrare maximă. fără gratii. modern izatâ ~i continuu intre\inută; 
Spa\iul să fie prevăzut cu firmă luminoasă. pe care să tic afişate şi datele de identificare ale comerciantului: 
Sa men\im\ curll\enia in perimetnil interior şi .:xterior spa1iului: 
Să respecte şi să asigure ordinea si liniş1ea publicăc()nform Legii nr 61 11991. n~publicată: 
rlutori:a(ia m1 este trcmsmis,bilă. iar activila1ea se va desfăş11ra ctr avi=ele ;i fn cundi/iile stabilite de {ege. 
Nerespec1area pro_(ilul11i de ac1ivi1a1e c,111ori::a1. a spaţiului ;1 a condi//1/or legale impuse. a/rage după sine anularea de drept a 

pre::elllei a111of'iza/ii si determinu aplicarea de masuri conform prevedertlor legale. 

Taxa autorizare: .............. , chit. .......................... .. 
Alte precizări 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DIRECŢIA JURIDICĂ 

ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

PRIMAR. 
COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE 

ECONOMICĂ ŞI TRANSPORT 

COMPARTIMENT AUTORIZARE ACTIVITATE ECONOMICĂ ŞI 
TRANSPORT 
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ROMÂNIA ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 345 DIN 30.09.2021 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL BACĂU 

ANEXA NR.2 la Regulament 

CERERE DECLARA TIE 
' 

Către Primarul Municipiului Bacău 

P.F.A / Î.I / Î.F/ S.C . ....................................................................... cu 
sediul în 
localitatea ....................................... str ................................. nr ..... . 
având codul unic de înregistrare nr 

............... ,tel.sediu ............................ ,reprezentata 

prin ................................. cu domiciliul în 
localitatea ...................................... str ............................... nr ........... . 
. . . . . . telefon......... e-mail. ......................................... ......... .. solicit 

A) Eliberarea B) Prelungirea C) Duplicat/Completare/Modificare 

1. Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de Activitate 
2. Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate 

pentru punctul de lucru situat în municipiul Bacău la următoarea adresă: 

1. Str ............................................................................... nr. 

tipul construcţiei: spaţiu comercial□, clădire□ , apartament□ , casă □, balcon □ 
, mo<t:Jl stand□, teraCJ , cort . , etc ................ ./suprafaţa spaţiului 

comercial. ............................. . 

suprafaţa clădirii din care face parte spaţiul 
comercial ............................................................. . 
proprietar/chiriaş,conform act nr ......... ./ ....... . . ........ încheiat cu 

profil de activitate solicitat• codurile CAEN 

························································· 
, • • • • • , • • • • r • 4 • r • ♦ • • • • • ■ ■.., ■ ■ ■ ■ a ■..,■ .., •• ■ ■ • ■ ■ ,. • • ■ ■ ■ ■ r ■ I ■ ■ ■ + ■ 4 + I ·■ • ,t ■ ■ '"' ■ ;o ■, ■ ■ ■ ■■• it • • "I ■ • • • ■ ■•• • •••• + •1.- ♦ t- ■ r .. 

......................................................................................................................................... 



.program de funcţionare propus: .......................... . 
d 

.. program e aprov1z1onare propus ............................................................ . 
Menlionez că îndeplinesc următoarele condiţii: 
I. Spaţiul este înscris Io rolul liscal. şi nu sun\ înregistrate debile 

la taxe si impozite locale pcmru solicitnm 
„ Modernizarea ra1adci spa1iului 
3. Finnă luminoasă 

DA 

□ 
o 
o 

NU 

o 
□ 
□ 

Dec/nr pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 cod penal, referitoare la Jn/sul În 
declaraţii, că deţin toate avizele/ acordurile/ a11torizaţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea 
aclivităţli, iar pe Întreaga durmă de valabilitate a Autorizaţiei def uncţionare şi profil de activitate 
şi/ sau Autorizaţiei de amp/a.mre şi profil de activitate voi respecta legislaţia privind protecţia 

mediului, legislaţia privind evidenţa gestiunii deşeurilor, inclusiv deşeurile periculoase, protecţia 
mu11cii, liniştea şi ordinea publicii, voi Îndeplini condiţiile igienico - sa11itare şi cele de pază, 
prevenirea incendiilor, precum şi, după C(IZ, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99 din 2000, 
privind comercializarea prod11selor şi serviciilor de piaţă, republicată si modificată. Totodată, 
declar pe propria răspundere, c11noscând prevederile codului pemrl,faptul că spaţiul În care se 

desfăşoară flctivitatea este deţi,rut ÎII mod legal. 

Data ................................ . 
Semnătura 

DOCUMENTELE NECESARE OBJINERII AUTORIZAJIEI DE 
FUNCŢIONARE/ AMPLASARE ŞI PROFIL DE ACTIVITATE 

Documente generale 
- cerere-declaraţie (formular care se poate procura de ta Centrul pentru 

Infonnare Cetăţeni din strada Nicolae Titulescu nr.3 sau se poate descărca în fonnat 

.pdf); 
- certificat constatator pentru deschidere punct de lucru de la O.N .RC.-

copie; 
- dovada deţinerii legale a spaţiului (, act proprietate, contract închiriere, 

comodat, subînchiriere, asociere, locaţie, leasing, etc. după caz)- copie; 
- autorizaţie privind securitatea la incendiu sau negaţie emisă de l.S.U 

Bacău 

- Autorizaţia de Funcţionare/ Amplasare şi Profil de Activitate 

precedentă (unde este cazul) 
- dovada achitării taxei de autorizare copie chitanţa sau ordin de plată. 

Taxa se achită la casieriile din cadrul Direcţiei Economice- Impozite şi 

Taxe Locale sau prin alte mijloace de plata. 



În funcţie de caracteristicile spaţiului şi a activităţii propuse spre autorizare se 
solicită şi alte documente, după cum urmează: 

Pentru punctele de lucru deschise în unităţi aflate În imobile care includ şi 
spatii cu destinaţia de locuinţă se solicită, dacă este cazul , În plus faţă de 
documentele generale. la prima autorizare: 
- acordul asociaţiei de proprietari, în cazul în care accesul la punctul de lucru este 
comun cu al locatarilor, indiferent de profilul de activitate practicat sau pentru 
situaţiile prevăzute la articolul 40 din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, 

organizarea şi ti.mcţionnreo asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor, cu modificările şi completările ultcrioarc(în care să fie specificată 
activitatea)- copie; 

Pentru punctele de lucru cu activitatea de alimentaţie publică sau producţie 
- în cazul schimbării destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă, se va prezenta avizul scris al comitetului executiv 
al asociaţiei de proprietari, emis cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct 
afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus autorizării. 
- în cazul unităţilor atlate în imobile care includ şi spaţii cu destinaţia de locuinţă

copie; 
- dovada achitării taxei de alimentaţie publică- copie chitanţa sau ordin de 

plată. Taxa se achită la casieriile din cadrul Direcţiei Economice- Impozite şi Taxe 
Locale, sau prin alte mijloace de plata şi diferă în funcţie de felul activită\ii şi 

suprafaţa spaţiului. 

În funcţie de particularităţile spaţiului şi/sau activităţii propuse spre 

autorizare se mai pot solicita şi alte documente sau taxe. 

COMPARTIMENT AUTORIZARE ACTIVITATE ECONOMICĂ 

ŞI TRANSPORT 
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