
  

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 154904 din 24.06.2022 

                                                                                     PROIECT AVIZAT 
                                                                                       SECRETARUL GENERAL AL  

                                                                                       MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                            NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea ”Programului de măsuri  privind gospodărirea, întreţinerea și înfrumuseţarea 

localităţii” , precum și obligațiile care revin instituțiilor publice, persoanelor juridice și cetățenilor 
municipiului Bacău 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 
Având în vedere : 
- Referatul nr. 154805/24.06.2022 al Direcției Patrimoniu-structura Administrare Baze 
Sportive și de Agrement prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre care să aprobe 
Programul de măsuri  privind gospodărirea, întreţinerea și înfrumuseţarea localităţii, precum 
și obligațiile ce revin instituțiilor publice, persoanelor juridice și cetățenilor municipiului 
Bacău;  
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 154905 din 24.06.2022 
- Raportul Direcției Juridice, înregistrat cu nr.154910/1 din 24.06.2022 
-Raportul Direcției Patrimoniu-Administrare Baze Sportive și de Agrement Parcuri,  
înregistrat cu nr. 154910/2 din 24.06.2022 
-Prevederile art. (8), ale art.(9), ale art.(14) și ale art.(24 ^1) din O.G. nr. 21/30.01.2002 
privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;   
 -Prevederile art. (31) și ale art.(90) din O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
-Prevederile art. (5), ale art.(7), ale art.(8) și ale art.(16) din Legea nr. 24/15.01.2007, 
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-Prevederile Legii nr.207/2015 privind codul de procedură fiscal: 
- 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, modificată și completată; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.d) și ale alin.(7) lit.s) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
 
 

H O T Ă R Ă  Ş T E: 
 
 Art. 1. Se aprobă ”Programul de măsuri  privind gospodărirea, întreţinerea și 
înfrumuseţarea localităţii” , precum și obligațiile care revin instituțiilor publice, persoanelor 
juridice și cetățenilor municipiului Bacău,  prevăzut în Anexa , parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 



  

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin 
Direcția Patrimoniu-Administrare Baze Sportive și de Agrement Parcuri și Politia Locală a 
Municipiului Bacău. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu-Administrare Baze 
Sportive și de Agrement Parcuri și Politia Locală a Municipiului Bacău. 

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se 
comunică în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea 
legalității. 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Lucian- Daniel Stanciu-Viziteu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 154905 din 24.06.2022                                                                                       
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea pentru aprobarea ”Programului de măsuri  privind 

gospodărirea, întreţinerea și înfrumuseţarea localităţii” , precum și obligațiile care revin 
instituțiilor publice, persoanelor juridice și cetățenilor municipiului Bacău 

 
 
 

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului cu nr. 21 din 30 ianuarie 2022 privind 

gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, buna 

gospodărire a acestora și respectarea  normelor de igienă, constitie o obligație fundamentală 

a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, agenților economici și a 

altor persoane juridice, precum și a cetățenilor. 

  În acest context, Consiliul local, primarul și viceprimarii municipiului Bacău răspund 

de organizarea, conducerea și controlul întregii activități de gospodărire și înfrumusețare a 

localităților, de păstrarea ordinii și curățeniei în municipiul Bacău. 

Prezentul program cuprinde măsurile ce se impun pentru organizarea participării 

instituțiilor publice și agenților economici  cu sau fără personalitate juridică, la realizarea 

acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul municipiului Bacău și la 

efectuarea la timp a activităților gospodărești. 

 Față de cele menționate, vă rugăm domnilor consilieri , să hotărâți. 
  

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Lucian- Daniel Stanciu-Viziteu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
DIRECȚIA PATRIMONIU 
    
Nr. 154910/2 din 24.06.2022 
 
 
 

R A P O R T 
 

al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea ”Programului de măsuri  privind gospodărirea, 
întreţinerea și înfrumuseţarea localităţii” , precum și obligațiile care revin instituțiilor 

publice, persoanelor juridice și cetățenilor municipiului Bacău 
 

            Având in vedere: 
            - prevederile art. 8, 9,14 și 24^1 din O.G. nr. 21/30.01.2002 privind gospodărirea 

localitaților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;   

            - prevederile art. 31 si 90 din O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, 

cu modificările și completările ulterioare; 

            - necesitatea stabilirii unor măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul bunei 

gospodăriri a municipiului; 

           - necesitatea stabilirii faptelor care constituie contravenţii în domeniul bunei 

gospodăriri a localităţii şi sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 

ultetrioare, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată, drept 

care  acest proiect de hotărâre poate fi supus dezbaterii.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
IONEL IULIAN STAN 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 

DIRECȚIA PATRIMONIU 
DIRECȚIA ABSAP 
         
Nr 154805/24.06.2022              

          APROB 
          PRIMAR 
        LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

        
                                                    

             REFERAT 
 

                  Având în vedere: 

-  prevederile art. 8, 9, 10,14 și 24 ^1 din O.G. nr. 21/30.01.2002 privind gospodărirea 

localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;   

     - prevederile art. 31 și 90 din O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

      - prevederile art. 5,7,8 și 16 din Legea nr. 24/15.01.2007, privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.207/2015 privind codul de procedură fiscal:-  

     În scopul asigurării bunei gospodăriri, păstrării curăţeniei, respectării normelor de igienă, 

precum şi înfrumuseţării municipiului Bacău, propunem inițierea unui proiect de hotărâre cu privire 

la  aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea, întreţinerea și înfrumuseţarea localităţii, 

precum și obligațiile instituțiilor publice, persoanelor juridice și cetățenilor municipiului Bacău, 

prevăzut în anexă. 
 

DIRECTOR DIRECŢIA PATRIMONIU 

                       IONEL IULIAN STAN 

 
 
 
 
                       DIRECTOR EXECUTIV ADJ. DABSAP                              

                DUMBRAVĂ CRISTINEL COSTEL 

       
 
 
 



  

 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR.154910/2 din 24.06.2022 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

Direcția Patrimoniu 

 

 

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

de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, vă informăm 

că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre pentru aprobarea ”Programului de măsuri  

privind gospodărirea, întreţinerea și înfrumuseţarea localităţii” , precum și obligațiile care 

revin instituțiilor publice, persoanelor juridice și cetățenilor municipiului Bacău,   în vederea 

analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 24.06.2022 

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 
DIRECȚIA JURIDICĂ  
Nr. 154910/1 din 24.06.2022 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea  ”Programului de măsuri  privind gospodărirea, întreţinerea și 
înfrumuseţarea localităţii” , precum și obligațiile care revin instituțiilor publice, persoanelor 

juridice și cetățenilor municipiului Bacău 
 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza : 
-Prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - Prevederilor art.8, art.9 , art.14 și art.21*1 O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, modificată și completată, care precizează: 
Art.8 Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor acestuia, 
precum și primării au obligația să asigure, în condițiile legii 
a) măsurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub supravegherea organelor de specialitate ale 
statului; 
b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului; 
c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apa, prin depozitarea necontrolata a 
deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni; 
d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport și prelucrare a deșeurilor și gunoaielor; 
amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate; 
e) respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism aprobate, precum și a 
normelor privind executarea construcțiilor; 
f) curățenia străzilor, piețelor și a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zapezii, a ghetii de pe străzi și trotuare, 
colectarea și depozitarea reziduurilor menajere și stradale, sortarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile; 
g) repararea și întreținerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curățarea și amenajarea șanțurilor, 
modernizarea drumurilor existente și realizarea unor drumuri comunale noi; 
h) finalizarea construcțiilor începute; 
i) întreținerea în buna stare a construcțiilor existente, repararea și zugravirea periodică a acestora; 
j) organizarea de acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localităților; 
k) curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea 
poluarii apelor 
l) repararea, întreținerea și modernizarea rețelei de distribuție a apei;m) canalizarea și epurarea apelor uzate și 
pluviale; 
n) buna organizare și funcționare a transportului în comun, păstrarea curățeniei și aspectului corespunzător al 
vehiculelor, întărirea ordinii și disciplinei; 
o) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare în piețele agroalimentare, în târguri și oboare; 
p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, gradinilor publice, a 
terenurilor de sport și de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement; 
r) păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, sali de sport, stadioane și în 
celelalte unități de cultura și sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea 
consiliului local; 
s) păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea, în condițiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei sau 
orașului. 
Art. 9(1)  Instituţiilor publice şi persoanelor fizice şi juridice le revin următoarele obligaţii: 



  

a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi 
împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, 
amenajări şi a altor lucrări specifice; 
    b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi 
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;  
    c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi 
a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a 
acestora; 
    d) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de 
acces; 
    e) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi 
de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;  
    f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 
refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale; 
    g) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care 
le folosesc; 
    h) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de 
pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;  
    i) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice şi 
curăţeniei în localităţi; 
    j) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice; 
    k) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii; 
    l) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în 
termenele stabilite de acestea; 
    m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul 
domeniului public.  
    (2)  Asociaţiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligaţiile ce revin 
proprietarilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, şi vor răspunde pentru realizarea acestora în faţa 
autorităţilor administraţiei publice locale 
Art. 24^1    (1) In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d), e), f), h), i) si k) in 
termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele imputernicite de acesta, primarul poate 
aproba executarea de catre autoritatea administratiei publice locale a actiunilor de curatare si igienizare. 
Lucrarile se efectueaza in numele si pe cheltuiala proprietarilor notificati, in limita fondurilor aprobate anual 
cu aceasta destinatie in bugetul local, cu conditia constituirii dreptului de creanta si a recuperarii cheltuielilor 
de la proprietarii notificati in conditiile legii. 
  (2)  In toate cazurile in care proprietarul notificat conform alin. (1) nu permite accesul in imobilul supus 
lucrarilor de interventie in vederea executarii acestora de catre autoritatea administratiei publice locale, 
primarul solicita autorizarea instantei judecatoresti competente, prin ordonanta presedintiala, data cu citarea 
partilor. 
-Prevederilor art. 31 si art.90 din O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu 
modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 31 Autoritatile administratiei publice locale, precum si persoanele fizice si juridice care desfasoara 
activitati de gestionare a deseurilor au atributii si obligatii in conformitate cu prevederile prezentei 
ordonante de urgenta si a celor specifice din domeniul gestionarii deseurilor. 
Art. 90    Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii si raspunderi: 
    a) aplica prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, cu respectarea principiilor 
prezentei ordonante de urgenta; 
    b) urmaresc respectarea legislatiei de protectia mediului de catre operatorii economici care presteaza 
servicii publice de gospodarie comunala; 
    c) adopta programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor, cu respectarea prevederilor 
prezentei ordonante de urgenta; 
    d) sa aiba personal specializat pentru protectia mediului si sa colaboreze in acest scop cu autoritatile 
pentru protectia mediului; 
    e) promoveaza o atitudine corespunzatoare a comunitatilor locale in legatura cu importanta protectiei 
mediului; 



  

    f) asigura, prin serviciile publice si operatorii economici responsabili, luarea masurilor de salubrizare a 
localitatilor, de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice; 
    g) conserva si protejeaza spatiile verzi urbane si/sau rurale, astfel incat sa se asigure suprafata optima 
stabilita de reglementarile in vigoare, in localitatile in care nu exista posibilitatea asigurarii acesteia, 
conservarea spatiilor verzi existente este prioritara; 
    h) supravegheaza operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti 
sau depozitarii necontrolate de deseuri si dezvoltarea sistemelor de colectare a deseurilor refolosibile; 
    j) iau masurile necesare prevenirii si reducerii disconfortului olfactiv provenit de la activitatile care nu se 
supun reglementarii din punctul de vedere al protectiei mediului si dispun masurile legale ce se impun; 
    k) colaboreaza cu autoritatile competente pentru protectia mediului in ceea ce priveste prevenirea si 
reducerea disconfortului olfactiv provenit de la activitatile pentru care este necesara emiterea 
autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu; 
    l) aplica prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului cu respectarea distantelor 
prevazute in legislatia in vigoare si dispun masurile legale ce se impun; 
    m) resping solicitarile de dezvoltare a proiectelor daca distantele minime de protectie sanitara nu sunt 
respectate sau in zona sunt instalatii care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei  
    n) controleaza in scop preventiv si la sesizarea publicului, prin serviciile de specialitate, activitatile pentru 
care nu este necesara obtinerea autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu si care ar putea crea un disconfort 
olfactiv si dispun masurile legale ce se impun; 
    o) reglementeaza inclusiv prin interzicerea permanenta sau temporara desfasurarea activitatilor 
generatoare de disconfort olfactiv in zonele de locuit, recreere, odihna, tratament si agrement. 
-Prevederilor art. 5 , ale art.7, ale art. din O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu 
modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art. 5Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice si persoanele juridice au urmatoarele 
obligatii: 
    a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi; 
    b) sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spatiile verzi; 
    c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor, deteriorari ale aranjamentelor 
florale si ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de pasari si adaposturilor de animale, 
ale constructiilor si instalatiilor utilitare si ornamentale existente pe spatiile verzi; 
    d) sa nu ocupe cu constructii provizorii spatiile verzi; 
    e) sa nu ocupe cu constructii permanente spatiile verzi; 
    f) sa asigure integritatea, refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor; 
    g) sa coopereze cu autoritatile teritoriale si centrale pentru protectia mediului, cu autoritatile centrale 
pentru amenajarea teritoriului si cu autoritatile administratiei publice locale la toate lucrarile preconizate in 
spatiile verzi si sa faca propuneri pentru imbunatatirea amenajarii acestora; 
    h) sa nu diminueze suprafetele spatiilor verzi 
Art. 7    Prin administrarea spatiilor verzi se asigura indeplinirea urmatoarelor obiective: 
    a) protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor; 
    b) mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul, schimbarile 
climatice, mentinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii populatiei, protectiei mediului si asigurarii 
calitatii vietii; 
    c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi; 
    d) elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor verzi in starea 
corespunzatoare functiilor lor; 
    e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea suprafetelor acoperite cu 
vegetatie; 
    f) extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi, prin includerea in categoria spatiilor verzi publice a 
terenurilor cu potential ecologic sau sociocultural. 
Art. 8    (1) Administrarea spatiilor verzi proprietate publica este exercitata de autoritatile administratiei 
publice locale si de alte organe imputernicite in acest scop. 
    (2) Administrarea spatiilor verzi de pe terenurile proprietate privata este exercitata de catre proprietarii 
acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare  
 



  

Art. 16    (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe 
teritoriul unitatilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le 
actualizeaza ori de cate ori intervin modificari. 
    (2) Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a acestora, a regenerarii si 
protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbarilor calitative si cantitative, precum 
si asigurarea informatiilor despre spatiile verzi. 
    (3) Registrele locale ale spatiilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin ordin al 
ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, cu avizul ministrului mediului si al ministrului administratiei 
si internelor, in termen de un an de la elaborarea si publicarea acestora 
-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1), lit. 
”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată, care precizează: 
Art. 140 (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. 196 (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 (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 (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. (2lit.”d” şi alin.(7) lit.”s” din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
Art.129 (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: 
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
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                                                                        Anexa..... la HCL nr.................. 
 

Program de măsuri privind buna gospodărire, întreținere și înfrumusețare a 
Municipiului Bacău 

 
 

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului cu nr. 21 din 30 ianuarie 2022 privind gospodărirea 
localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, buna gospodărire a acestora și 
respectarea  normelor de igienă, constitie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice 
locale, a instituțiilor publice, agenților economici și a altor persoane juridice, precum și a cetățenilor. 

 În acest context, Consiliul local, primarul și viceprimarii municipiului Bacău răspund de organizarea, 
conducerea și controlul întregii activități de gospodărire și înfrumusețare a localităților, de păstrarea 
ordinii și curățeniei în municipiul Bacău. 

Art. 1. Prezentul program cuprinde măsurile ce se impun pentru organizarea participării instituțiilor 
publice și agenților economici  cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și 
păstrare a curățeniei în interiorul municipiului Bacău și la efectuarea la timp a activităților gospodărești. 

Art.2. Autoritățile  și  instituțiile publice, operatorii economici precum și persoanele fizice şi juridice, 
conform prevederilor Ordonanței Guvernului cu nr. 21 din 30 ianuarie 2022 privind gospodărirea 
localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, au obligația: 

- să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a imobilelor aflate în proprietate sau folosință, precum 
și a împrejurărilor acestora: 

- să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de 
acces; 

- să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi 
de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 

- să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 
refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice 
locale; 

Art.3 a) În cazul nerespectării prevederilor articolului 2, polițiștii locali: 
   -  identifică proprietarii de terenuri si adresele acestora; 

- transmit somațiile proprietarilor cu termen 30 zile pentru salubrizare/igienizare terenuri, anexa nr.3 
la prezentul regulament 

- în caz de neconformare se aplică sancțiuni conform OUG 195/2005 ( republicată)- privind protecția 
mediului; 

- pentru proprietarii care nu s-au conformat, se va transmite  lista cu aceștia, către Primăria 
municipiului Bacău – Direcția –ABSAP în vederea inceperii acțiunii de salubrizare a terenurilor,  cu 
decontarea cheltuielilor  pentru lucrări de către  aceștia; 

 
 b) După expirarea termenului de 30 zile,  Primarul Municipiului Bacău aprobă executarea acțiunilor 

de curățare și igienizare. Lucrările se efecutează în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, cu  
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condiția constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificați în condițiile legii. 

    c) În toate cazurile în care proprietarul notificat conform art.3 lit.a), nu permite accesul în imobilul 
supus lucrărilor de intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice 
locale, primarul va solicita autorizarea instanței judecătorești competente prin ordonanţă preşedinţială, 
dată cu citarea părţilor. 

d) Identificarea proprietarilor sau deținătorilor legali, emiterea somației cu termen de 30 de zile și 
întocmirea notei de constatare de conformare la măsurile dispuse, în cazul în care proprietarii remediază 
deficiențele semnalate, sau a procesului verbal de constatare a contravenției, în cazul în care aceștia nu 
se conformează celor dispuse, cade în sarcina Poliției Locale a Municipiului Bacău. 

e) După aplicarea sancțiunii contravenționale, Serviciul Parcuri Spații Verzi, din cadrul aparatului de 
specialitate a Municipiului Bacău, va demara procedurile legale pentru efectuarea lucrărilor de curățare 
și igienizare și de constituire a dreptului de creanță și de recuperare a cheltuielilor de la proprietarii 
notificați. 

 Contravaloarea lucrărilor de curățare și igienizare se calculează prin aplicarea tarifelor operaționale 
prevăzute în anexa nr.1 la prezentul regulament, întocmindu-se o înștiințare de plată- anexa nr.2 la 
prezentul regulament, ce va fi comunicată la domiciliul/sediul persoanei fizice/juridice, sume care se 
constituie venit la bugetul local. 

Serviciul Parcuri Spații Verzi întocmește și comunică Înștiințarea de plată către proprietarii notificați. 
Un exemplar al înștiințării de plată însoțit de dovada comunicării se va transmite către Direcția 
Economică – Impozite și taxe locale. 

Sumele înscrise în Inștiințarea de plată se vor putea achita în termen de maxim 15 zile de la data 
comunicării în numerar la ghișeele Direcției Economice – Impozite și taxe locale, prin virament sau 
mijloace electronice de plată în conturile Municipiului Bacău deschise la Trezoreria Statului.  

În cazul neachitării, Inștiințarea de plată devine titlu de creanță la data expirării termenului de plată. 
Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere calculate în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare până la momentul plății, și care se fac venit la bugetul local. 

Punerea în executare a creanțelor bugetare înscrise în titlul de creanță se face prin intermediul 
organului fiscal local din cadrul Direcției Economice – Impozite și taxe locale în conformitate cu 
prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

f) În situația în care proprietarul notificat conform lit. a), nu permite accesul în imobilul supus 
lucrătilor de intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale, 
Primarul Municipiului Bacău va solicita instanței competente, autorizarea instanței judecătorești 
competente prin ordonanţă preşedinţială, dată cu citarea părţilor pentru accesul în imobilul supus 
lucrărilor de interveție. 
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CIF 4278337

Calculat la salariul BRUT

Lei cu T.V.A.

Cosit iarba pana la 30 cm
1 norma 2000mp/zi

2 salariu 3700lei /luna brut 69.37

3 carburant 4litri/zi 5.75

4 utitlaj 3500lei/an 2.73

5 consumabile 1000 lei/an 1.041

6 transport 120lei/ora 120

198.891

Tarif calculat 0.795564 lei/mp

Tarif aplicat 0.80 lei/mp

Cosit iarba peste 30 cm
1 norma 1200mp/zi

2 salariu 3700lei /luna 69.37

3 carburant 5litri/zi 7.125

4 utitlaj 3500lei/an 2.73

5 consumabile 1000 lei/an 1.041

6 transport 120lei/ora 120

200.266

Tarif calculat 1.335107 lei/mp

Tarif aplicat 1.50 lei/mp

1 durata 3ore/buc

2 nacela/macara 200 lei/ora 600

3 salariu 3700lei/luna 21.87

4 carburant 4litri/zi 17.25

5 utilaj 3500lei/an 4.5

6 consumabile 1000lei/an 1.6

7 transport 120lei/ora 360

Tarif calculat 966.1 lei/buc

Tarif aplicat 970 lei/buc

1 durata 6ore/buc

2 nacela/macara 200 lei/ora 1200

3 salariu 3700lei/luna 23.12

4 carburant 5litri/zi 21.375

5 utilaj 3500lei/an 4.5

6 consumabile 1000lei/an 1.6

7 transport 120lei/ora 720

Tarif calculat 1970.595 lei/buc

Tarif aplicat 1970 lei/buc

1 norma 500ml/zi

2 salariu 3700lei /luna 69.375

3 carburant 4litri/zi 4.375

4 utitlaj 3500lei/an 2.73

5 consumabile 1000 lei/an 0.625

6 transport 120lei/ora 120

197.105

Tarif calculat 3.15368 lei/ml

Tarifele se vor actualiza funcție de evoluția prețurilor de consum Tarif aplicat 3.5 lei/ml

120lei/ora

500 ml/zi:8 ore/zi=62,5ml/ora

5 litri/zi:8ore/zi*9lei/litru*3ore+12lei ulei amestec=21,375lei/buc

3500lei/an*2buc:20zile/luna:8ore/zi:12luni/an*3ore=4,5lei/buc

1000lei/an:20zile/luna:8ore/zi:12luni/an*3ore=1,6lei/buc

120lei/ora*6ore=720lei/buc

TUNS GARD VIU

3700lei:20zile/luna:8ore/zi*3 muncitori=69,375lei/ora

3litri/zi:8 ore*9lei/litru+ 8lei ulei amestec=4.375 lei/ora

3500 lei/an:20 zile/luna:8ore/zi:8luni/an=2,73 lei/ora

1000lei/an:20 zile/luna:8ore/zi:8luni/an=0,625 lei/ora

3500 lei/an:20 zile/luna:8ore/zi:8luni/an=2,73 lei/ora

1000lei/an:20 zile/luna:8ore/zi:8luni/an=1,041 lei/ora

200lei/ora*6ore=1200lei/ora

3700*4muncitori:8ore/zi:20 zile/luna:12luni/an*3ore=23,12 lei/buc

200lei/ora*3ore=600lei/ora

3700*4muncitori:8ore/zi:20 zile/luna:12luni/an*3ore=21,87 lei/buc

3500lei/an*2buc:20zile/luna:8ore/zi:12luni/an*3ore=4,5lei/buc

1000lei/an:20zile/luna:8ore/zi:12luni/an*3ore=1,6lei/buc

120lei/ora*3ore=360lei/buc

Toaletari/defrisari/curatari arbori cu diametru mai mare de 30 cm

2000 mp/zi:8 ore/zi=250mp/ora

3700lei:20zile/luna:8ore/zi*3 muncitori=69,37lei/ora

4litri/zi:8 ore*9lei/litru + 10 lei ulei amestec=5,75 lei/ora

3500 lei/an:20 zile/luna:8ore/zi:8luni/an=2,73 lei/ora

1000lei/an:20 zile/luna:8ore/zi:6luni/an=1,041 lei/ora

120lei/ora

Toaletari/defrisari/curatari arbori cu diametru mai mic de 30 cm

4 litri/zi:8ore/zi*9lei/litru*3ore+10lei=17.25lei/buc

120lei/ora

1200 mp/zi:8 ore/zi=150mp/ora

3700lei:20zile/luna:8ore/zi*3 muncitori=69,37lei/ora

5litri/zi:8 ore*9 lei/litru+12lei ulei amestec=7,125 lei/ora
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SERVICIUL PARCURI, SPAȚII VERZI                           Anexa nr.3 la Regulament                                                                             
Nr. ……….. din ……………                               
CIF 4278337 

 
 
 

CĂTRE, 
___________________ 
___________________ 

 
 

Prin prezenta, vă înștiințăm că în  termen de 30 zile de la primire, aveti obligația să efectuați acțiuni 
de curățare și igienizare a terenului insalubru/ neîngrijit  ( acoperit cu vegetație), cu nr. cadastral  
___________, pe care îl dețineți în municipiul Bacău, str. __________________,  în conformitate cu art. 2, 
lit. b și lit. c , din HCL 223/2001 și art.96, alin 1, din OUG 195/ 2005 – privind protecția mediului. 

În caz de neconformare se vor aplica sancțiuni conform  art. 96, alin.1, pct.10 din OUG 195/2005 ( 
republicată), cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei. 

Menționăm că starea de curățenie a terenului se va menține permanent. 
Totodată vă atenționăm că în cazul în care nu veți aduce la îndeplinire obligațiile ce vă revin, stabilite 

prin art. 9 alin. 1, lit. d), e) și f) din O.G. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale (cu 
modificările și completările ulterioare), în termenul stabilit mai sus, lucrările de curățare și igienizare vor fi 
efectuate de municipiul Bacău, pe cheltuiala dumneavoastră, conform tarifelor stabilite. 
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SERVICIUL PARCURI, SPAȚII VERZI                           Anexa nr.2 la Regulament                                                                             
Nr. ……….. din ……………                               
CIF 4278337 

 
 
 

ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ 
 

 
Către, PF/PJ …………………………………. 

Domiciliul/sediul…………………………….. 

 
 
Având în vedere prevederile HCL nr.…../….....… precum și art.14 și art. 24^1 OG 21/2002 

privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale vă notificăm că figurați cu următoarele obligații bugetare 
de plată : 

 
Denumirea creanței bugetare Suma 

-lei- 
Cont IBAN 

Trezoreria Bacău 
   
   
   
Total   

 
Vă invităm ca, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, să achitaţi sumele menţionate 

mai sus. Am aprecia dacă sumele datorate ar fi plătite cât mai curând posibil, limitând astfel 
acumularea de majorări de întârziere.  

În caz de neplată, prezentă înștiințare de plată devine titlu de creanță și va fi pusă în 
executare silită în conformitate cu prevederile Legii 207/2015 privind codul de procedură fiscală. 
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