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HOTĂRÂREA NR. 438 DIN 17.12.2021 
pentru completarea Regulamentului privind eliberarea A vizelor de executie si a 

intervenţiilor in regim de urgenţă la reţelele edilitare executate pe domeniul public sau 
privat al Municipiului Bacau, aprobat prin H.CL. nr. 141/2021 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă extraordinară la data de 17.12.2021 
potrivit art.133 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

A vând în vedere: 
-Referatul nr. 188065/15.12.2021 inaintat de Serviciul Mentenanta, Reparatii si Investiţii prin 
care se propune completarea Regulamentului privind eliberarea A vizelor de execuţie şi a 
interventiilor in regim de urgenta la reţelele edilitare executate pe domeniul public sau privat 
al Municipiului Bacau, aprobat prin H.CL. nr. 141/2021; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 188097 
/1 5.12.2021; 
-Raportul Directiei Juridice înregistrat cu nr. l 88099/1/15.12.202 l; 
-Raportul Directiei Patrimoniu înregistrat cu nr. l 88099/2/15.12.202 l; 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, 
întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 203 l /17.12.2021 al Comisiei de 
specialitate nr. 1, nr. 2032/17.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2033/17.12.2021 
al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2034/17.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 4 şi nr. 
2035/17.12.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5; 
-Prevederile HCL nr. 141 /2021 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Avizelor 
de executie şi a intervenţiilor in regim de urgenta la reţelele edilitare executate pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Bacau; 
-Prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă 
pentru elaborarea actelor normative; 
-Prevederile art. 140 alin. (l) şi alin. (3), ale art. 196 alin. (l) lit. a), ale art. 197 alin. (1) şi ale 
art. 243 alin. (l) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţa nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Amendamentul formulat de domnul Primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, amendament ce 
a fost adoptat; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. 7) lit. n) şi art. 139 alin. (3) lit. g) şi alin. (5) 
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. I. Se completeaza Capitolul 1, art. 6 din Regulamentul privind eliberarea Avizelor de 
executie şi a interventiilor in regim de urgenta la reţelele edilitare executate pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Bacau, aprobat prin H.CL.nr. 141/2021, cu pct. 6.21 si va 
avea urmatorul continut: 

"6.21. Fac exceptie de la prevederile subpunctelor 6.4, 6.5 şi 6. 7 lucrarile de investitii din 
cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apa uzata în judetul Bacau, 
in perioada 2014-2020 derulate prin Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara sau prin 
operatorii regionali de servicii publice." 



Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 141/2021 sunt si raman in vigoare. 
Art. 3. Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari 
prin Serviciul Mentenanta, Reparatii şi Investitii. 
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica Primarului Municipiului Bacau, Serviciului 
Mentenanţa, Reparatii si lnvestitii si Politiei Locale a Municipiului Bacau. 
Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică 
în termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

N.O.P.,C.S./O.R.A./EX.l/DS. l-A-l 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI 


