
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU                                                         
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU       
NR. 152328 din 16.06.2022                                                       

                                                                                                       PROIECT AVIZAT 
SECRETARUL GENERAL AL 

                                                                                                       MUNICIPIULUI BACĂU 
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Protocolului Cadru de Colaborare cu SC DEDEMAN 
SRL, în vederea construirii unui sens giratoriu pe Calea Republicii nr.169 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 
Având în vedere : 
- Adresa nr.147502/30.05.2022 primită de la SC DEDEMAN SRL Bacău, 
referitoare la încheierea unui protocol de colaborare pentru folosirea terenului 
domeniu public al municipiului Bacău, în vederea edificării unui sens giratoriu 
situat pe Calea Republicii nr.169; 
- Referatul Direcției Patrimoniu-Întreținere Patrimoniu-Serviciul Evidență 
Patrimoniu, nr. 151605 din 14.06.2022, prin care se propune aprobarea 
Protocolului Cadru de Colaborare cu SC DEDEMAN SRL, în vederea construirii 
unui sens giratoriu pe Calea Republicii nr.169; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 152329 din 
16.06.2022; 
- Raportul Direcției Juridice, nr. 152330/1 din 16.06.2022; 
- Raportul Serviciul  Evidență  Patrimoniu, nr. 152330/2 din 16.06.2022; 
-Prevederile art.128 alin.(1) lit.c) din O.U.G nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice,modificată și completată; 
- Prevederile art.29 alin.(1) și (3) din H.G. nr.525/19936 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism, modificată și completată; 
- Prevederile art. 863 din Legea nr. 287/ 2009 – Codul Civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.286 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, modificată și completată; 
- Prevederile art.140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. a), ale art. 197 alin. (1) 
și ale art. 243 alin. (1), lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ, modificată și completată; 
 În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. k) din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată: 

H O T Ă R Ă  Ş T E 
 
 



ART.1 Se aprobă executarea în municipiul Bacău, pe riscul și cheltuiala SC 
DEDEMAN SRL Bacău, a sensului giratoriu și a acceselor pietonale, conform 
Plan de situație- Anexa nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 
 ART.2 Se aprobă încheierea unui Protocol Cadru de Colaborare între S.C. 
Dedeman S.R.L. Bacău și Municipiul Bacău, conform Anexa nr.2, parte integrantă 
la prezenta hotărâre. 
 
ART. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Protocolul Cadru 
de Colaborare încheiat intre părți. 
  
ART. 4 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin Serviciul  Evidență  Patrimoniu. 
 
ART. 5 Hotărârea va fi comunicată către Primarul Municipiului Bacău, Direcţia 
Economică, Serviciul  Evidență  Patrimoniu, și SC DEDEMAN SRL Bacău. 
 
ART. 6 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 
comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 
legalității. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
 
 
 
 

C.S./ds. I-A-1/Ex.1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL  BACĂU 
MUNICIPIUL  BACĂU 
  Anexa nr.2 comună la H.C.L. nr.                și Referatul nr.151605/14.06.2022 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

       Prezentul,  a fost încheiat astăzi ____________________ 2022 („Data Semnării"), de către 
și între: 
 

 Municipiul Bacău, avand cod de identificare fiscală 4278337, reprezentat legal prin 
Primar, Domnul LUCIAN – DANIEL STANCIU - VIZITEU (denumit în continuare 
„Municipiul __________") 

 
     și 

 SC DEDEMAN SRL. persoană juridică română cu sediul în municipiul Bacău, 
str.Alexei Tolstoi nr.8, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J04/2621/1992 
și CUI RO2816464, reprezentată legal de ............................................, în calitate de 
................................, 

denumite în continuare individual „Partea" și colectiv „Părţile", 
ÎNTRUCÂT: 

(A) SC DEDEMAN SRL va edifica  parțial pe terenul cu nr. cadastral 88757, proprietate privată,  
un sens giratoriu la str. Calea Republicii nr.169 ce va asigura accesul conform la imobilul teren, 
DEPOZIT LOGISTIC,  cu aceeași adresă. 
 (B) Dreptul de a construi se acordă cu respectarea prevederilor art. 31A1 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul precum și obligaţiile care derivă din prevederile 
Cap. III, Secţiunea 2 “Reguli cu privire la asigurarea acceselor“ din Regulamentul general de 
urbanism aprobat prin H.G, nr. 525/1996, republicată; 
 (C) Pentru îndeplinirea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei rutiere și pietonale la str. Calea  
Republicii nr.169, soluţia optimă aprobată prin PUZ este amenajarea unui sens giratoriu, 
amenajarea de trotuare pietonale și treceri pentru pietoni, ce vor prelua circulația existentă în 
lungul străzii, se va amenaja trotuar de acces către Depozitul Logistic, intersecţia urmând a fi 
semnalizată corespunzător cu indicatoare și marcaje rutiere; 
 (D) SC DEDEMAN SRL. este de acord să amenajeze integral pe costul său sensul giratoriu 
amplasat pe domeniul public al Municipiului Bacău cît și pe terenul proprietate privată conform 
Plan de situație, suportând integral atât costurile proiectării și autorizării proiectului, incluzând 



taxele legale impuse de către autorități cât și costurile execuţiei lucrărilor de construire ale 
obiectivului mai sus menţionat; 
 
AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, PĂRŢILE AU CONVENIT DUPĂ CUM 
URMEAZA: 
 
1. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
1.1 Potrivit termenilor şi condiţiilor de mai jos Municipiul Bacău împuterniceşte in mod ferm şi 
irevocabil SC DEDEMAN SRL să procedeze la: 
- obţinerea autorizaţiei de construire în numele şi pe seama Municipiului Bacău, în vederea 
realizării sensului giratoriu pe str. Calea Republicii nr.169, pe suprafeţele de teren astfel cum au 
fost evidenţiate în Planul de Situaţie întocmit de SC AG PROIECT SRL BACĂU ce constituie 
Anexa 2 la prezentul protocol şi face parte integrantă din acesta; 
 
 
 
 
- obţinerea în prealabil a tuturor avizelor şi acordurilor necesare realizării lucrărilor menţionate 
anterior; 
- efectuarea lucrărilor prin contractarea acestora cu un antreprenor la alegerea SC DEDEMAN 
SRL, urmând ca lucrările să fie plătite exclusiv de către acesta; 
1.2 În realizarea mandatului de la punctul 1.1, SC DEDEMAN SRL se obligă prin prezenta să 
contracteze serviciile unui arhitect de specialitate care să execute lucrările de proiectare, avizare 
și autorizare ale sensului giratoriu identificat în planşa ataşată. 
SC DEDEMAN SRL se obligă să suporte integral taxele legale şi costurile lucrărilor de 
proiectare, avizare şi autorizare ale lucrărilor menţionate mai sus. 
1.3 SC DEDEMAN SRL se obligă, sa contracteze serviciile unui antreprenor de specialitate care 
să execute lucrările de amenajare ale sensului giratoriu, în conformitate cu Autorizaţia de 
Construire, emisă de Municipiul Bacău. 
SC DEDEMAN SRL se obligă să suporte integral costurile lucrărilor de amenajare ale sensului 
giratoriu amplasat pe domeniul public al municipiului Bacău, pe str. Calea Republicii nr.169. 
1.4 Municipiul Bacău se obligă ca la finalizarea lucrărilor de amenajare ale sensului giratoriu să 
efectueze formalităţile de recepţie a lucrărilor cu autorităţile competente. 
1.5 În sensul celor de la punctul anterior, SC DEDEMAN SRL se obligă să notifice Municipiul 
Bacău cu privire la finalizarea lucrărilor şi necesitatea constituirii unei comisii de recepţie a 
lucrărilor de construcţii, constituită din reprezentanţi ai Municipiului Bacău. 
De asemenea, SC DEDEMAN SRL va comunica comisiei desemnate orice alte documente 
solicitate lucrărilor de construcţii, din care să rezulte respectarea întocmai a Autorizaţiei de 
construire emisă în vederea executării lucrărilor. 
1.6 SC DEDEMAN SRLdeclară în mod expres şi irevocabil că, deşi finanţează integral lucrările 
de amenajare ale sensului giratoriu amplasat pe domeniul public, rezultatul acestor lucrări va fi 
proprietatea municipiului Bacău, obiectivul fiind predat integral la finalizarea și recepţia 
lucrărilor de construcţie, urmând a fi inclus în domeniul public al municipiului Bacău. 
1.7 În vederea executării mandatului de la punctul 1.1, SC DEDEMAN SRL poate trata şi 
încheia orice contract cu oricine pentru executarea lucrărilor, in nume propriu, dar pe seama 
municipiului Bacău, fixând termenul şi preţul în condiţiile ce le va crede de cuviinţă. 
1.8 În vederea aducerii la îndeplinire a mandatului de la punctul 1.1, SC DEDEMAN SRL va 
putea reprezenta municipiul Bacău şi îi va putea susţine interesele faţă de organele de 
administraţie publică, responsabile de emiterea avizelor, acordurilor şi de emiterea autorizaţiei de 
construcţie şi în faţa oricăror persoane fizice şi juridice. 
 
2. DURATA PROTOCOLULUI 
2.1. Prezentul Protocol va înceta atunci când fiecare din Părţi îşi va fi îndeplinit în întregime şi în 
mod corespunzător obligaţiile asumate prin acesta, cu privire la realizarea investiţiei, încheierea 
Contractului de Donaţie în formă autentică, fără sarcini şi predarea investiţiei către Municipiul 
Bacău. 
 
3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 



3.1 Obligaţiile SC DEDEMAN SRL sunt următoarele: 
a) să doneze Municipiului Bacău terenul în suprafață de 1527,25mp, identificat cu nr.cadastral 
88757; 
b) să depună toate diligențele în vederea executării lucrării; 
c) să suporte integral toate costurile aferente lucrărilor de amenajare ale sensului giratoriu 
amplasat pe domeniul public și pe terenul proprietatea SC DEDEMAN SRL, inclusiv orice 
prejudicii pe care le-ar putea cauza terţilor prin executarea defectuoasă a acestor lucrări. 
d) Sub rezerva finalizării investiţiei, conform prevederilor prezentului Protocol, SC DEDEMAN 
SRL se angajează, iar Municipiul acceptă, următoarele: 
 
     (i) să predea terenul pus la dispoziţie de municipiul Bacău și S.C. DEDEMAN SA investiţia 
realizată pe acesta, cu documentaţia aferentă, în baza unui proces verbal de predare –primire; 
     (ii) să cedeze Municipiului, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra investiţiei prin 
încheierea unui Contract de Donaţie fără sarcini, în formă autentică, urmând ca aceasta să 
dobândească regim de drum public. 
 
 
Cheltuielile de autentificare aferente Contractului de Donaţie vor fi în sarcina SC DEDEMAN 
SRL. 
 
3.2 Obligaţiile Municipiului Bacău sunt următoarele: 
a) Municipiul Bacău prin reprezentanţi săi legali se obligă ca în termenul legal, după data 
depunerii tuturor documentelor solicitate prin Certificatul de Urbanism în vederea emiterii 
Autorizaţiei de Construire, să pună la dispoziţia SC DEDEMAN SRL, autorizaţia de construire a 
sensului giratoriu. 
b) Municipiul Bacău se obligă ca odată cu emiterea autorizaţiei de construire a sensului giratoriu 
să obţină și să pună la dispoziţia SC DEDEMAN SRL împutemicirile în foma cerută de lege, 
pentru ca SC DEDEMAN SRL prin antreprenorul său, să execute lucrările de amenajare a 
sensului giratoriu în numele Municipiului Bacău. 
Acesta din urmă se obligă ca la finalizarea lucrărilor de amenajare a sensului giratoriu sa 
efectueze formalităţile de recepţie a lucrărilor cu autorităţile competente. 
 
4. NOTIFICĂRI 
4.1 Toate notificările formulate în temeiul sau în legătură cu prezentul Protocol vor fi întocmite 
în scris şi vor fi comunicate prin email, fax, curier sau poştă cu confirmare de primire. 
Notificările vor indica datele de identificare ale expeditorului, precum şi pe cele ale 
destinatarului, cu menţionarea persoanei în atenţia căreia sunt transmise. 
4.2 Orice comunicare, notificare, declaraţie, cerere, instrucţiune, sau orice document ce va fi 
adresat de oricare Parte celeilalte va avea forma scrisa şi va fi considerat(ă) ca fiind transmis(ă) 
(i) la data primirii, în cazul în care a fost predată personal, prin poştă, recomandat cu confirmare 
de primire, sau prin serviciul de curierat, (ii) la data transmiterii, in cazul trimiterii prin fax sau 
orice alt mod de transmitere telegrafică/ electronică (e-mail); data primirii comunicării este 
considerată prima zi lucrătoare ulterioară, dacă comunicarea s-a tăcut intr-o zi libera sau într-o zi 
de sarbatoare legală; 
4.3 Dacă oricare dintre Părţi îşi schimbă adresa de corespondenţa aleasă ori domiciliul sau sediul 
social, are obligaţia de a comunica în scris celelaite părţi acest eveniment, iar noua adresă se va 
considera valabilă numai după împlinirea unui termen de 3 zile de la comunicare potrivit 
regulilor enunţate la alineatul precedent, în caz contrar orice comunicare la adresa declarată de 
Părţi în prezentul Protocol rămâne valabilă. 
 
 
5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 
5.1 Prezentul protocol încetează in următoarele cazuri: 
a) imposibilitatea executării lucrării; 
b) expirarea termenului protocolului. 
 
 
6. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII 



6.1 Prezentul Protocol va fi guvernat şi interpretat conform legii române. 
6.2 Orice litigiu între Părţile acestui Protocol privind încheierea, executarea, interpretarea, 
valabilitatea şi conţinutul prezentului Protocol va fi soluţionat de către Părţi pe cale amiabilă. în 
cazul in care o astfel de soluţionare amiabilă nu este posibilă, diferendul va fi soluţionat de către 
instanţele române competente. 
 
7. CLAUZE FINALE 
7.1 Nici o modificare a prezentului Protocol nu va produce efecte decât dacă este efectuată în 
scris şi semnată de către ambele Părţi. 
7.2 Protocolul, drepturile şi obligaţiile conţinute în acesta nu vor putea fi transferate către un terţ 
fără a obţine în prealabil acordul scris al celelaltei părţi contractuale, sub sancţiunea încetării 
protocolului şi plăţii de daune interese. 
7.3 Dacă orice prevedere din prezentul Protocol este considerată, indiferent de motive, ilegală, 
nulă sau inaplicabilă total sau parţial, o astfel de prevedere va fi exclusă din prezentul Protocol 
fără ca valabilitatea sau aplicabilitatea restului Protocolului să fie afectată iar Părţile vor conveni 
asupra prevederilor cu caracter de substituire care pot fi puse în aplicare. 
7.4 Prezentul protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
Parte și semnate. 
 
MUNICIPIUL BACĂU                                                                SC DEDEMAN SRL 
 Prin: [se va include]                                                                       Prin: [se va include]  
 
........................................................................................................................................................... 
 
ARHITECTUL ȘEF AL MUNICIPIULUI BACĂU 
Arh. DIANA - MIHAELA MARIN 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV   
IULIAN-IONEL STAN 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 
IONEL FEDIUC 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
PRIMARUL  MUNICIPIULUI  BACĂU                                         DIRECTOR EXECUTIV 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                                         IONEL IULIAN  STAN 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA             
JUDEȚUL BACĂU 
MUNICIPIUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                  
Nr 152329 din 16.06.2022     

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 la proiectul de hotarare privind aprobarea Protocolului Cadru de Colaborare cu SC 
DEDEMAN SRL, în vederea construirii unui sens giratoriu pe Calea Republicii nr.169 
 

Amplasamentul obiectivului propus este situat în intravilanul municipiului Bacău, în 
partea sudică a acestuia, cu acces la Calea Republicii-DN2(E85) la nr.169. 

 Amplasamentul, cu o deschidere la str. Calea Republicii  de aproximativ 230m, pe partea 
stângă a acesteia (direcția ieșirii din Bacău spre București), este situat între reprezentanța auto 
OPEL și showroom-ul de mobile Racole. 

Imobilul pentru care s-a solicitat CU în scopul autorizării lucrărilor ” Construire sens 
giratoriu”, este un lot cu nr.cadastral 69843, aflat în proprietatea SC DEDEMAN SRL, în 
suprafață totală de 138.996,00mp, din care pentru investiție se vor utiliza, astfel: 

-  suprafața de 3219,16mp- amenajare sens giratoriu din domeniul public al municipiului 
Bacău; 

- suprafața de 1527,25mp- amenajare sens giratoriu teren proprietatea SC DEDEMAN 
SRL. 

Girația astfel propusă, dimensionată atât traficului ușor cât și traficului greu, propune să 
fluidizeze traficul auto existent în zonă, dar și să înlesnească accesul, pe sensul de intrare și ieșire 
la amplasament. 

 Girația se propune  a se amplasa la o distanță de cca 356,86m față de girația existentă cu 
acces la centrul comercial AUCHAN- LEROY MERLIN. 

Suprafața girației va afecta terenul proprietate SC DEDEMAN SRL, cât și terenul din 
domeniul public al străzii Calea Republicii. 

În zona sensului giratoriu nou propus la Calea Republicii se vor amenaja trotuare 
pietonale și treceri de pietoni ce vor prelua circulația existentă în lungul străzii, cât și trotuar de 



acces către incinta propusă a Centrului Logistic. Se vor realiza trotuare pietonale de o parte și de 
alta a străzii, ce vor păstra lățimea existentă de 2 metri. 

 Beneficiarul va asigura o derulare rapidă a lucrărilor de construcție pentru a nu crea 
disconfort în zonă pe durata execuției. 

Proiectul de hotărâre, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările. 

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

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                            LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 152330/1/16.06.2022 

 

 

CĂTRE 

    SERVICIUL  EVIDENȚĂ  PATRIMONIU 

DIRECȚIA JURIDICĂ 

 

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

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

completările ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Protocolului Cadru de Colaborare cu SC DEDEMAN 

SRL, în vederea construirii unui sens giratoriu pe Calea Republicii nr.169, în 

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

de 17.06.2022 să le depuneţi 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 
DIRECȚIA JURIDICĂ 
NR. 152330/1/16.06.2022 
 
 
 
Raport de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului Cadru de 
Colaborare cu SC DEDEMAN SRL, în vederea construirii unui sens giratoriu pe Calea 
Republicii nr.169 
 
 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
-Prevederilor art,128/ alin.(1) lit.c) din O.U.G nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice,modificată și completată, care precizează: 
  (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: 
Art.128 c) întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile 
urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei şi 
siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul poliţiei 
rutiere; 
-Prevederilor art.29 alin.(1) și (3) din H.G. nr.525/19936 pentru aprobarea Regulamentului 
general de urbanism, modificată și completată , care precizează: 
Art.29 (1)Reţelele de apa, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul 
public sunt proprietate publică a comunei, oraşului sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intra în proprietatea 
publică.  
-Prevederilor  art.863 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil , modificată și 
completată,  care precizează: 
Art.863 Dreptul de proprietate publică se dobândeşte: 
a) prin achiziţie publică, efectuată în condiţiile legii; 
b) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii; 
c) prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa 
dispunătorului, devine de uz ori de interes public; 
d) prin convenţie cu titlu oneros, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dobânditorului, 
devine de uz ori de interes public; 
e) prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau din 
domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia, în 
condiţiile legii; 
f) prin alte moduri stabilite de lege. 
-Prevederilor art.286 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, modificată și completată, care precizează: 
Art.286 (4)Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile 
prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca 
atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau 
de interes public naţional ori judeţean. 
- Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. a), ale art. 197 (1) și ale 
art.243 alin. (1), lit. a și b)din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, modificată și completată, care precizează: 
Art. 140  Semnarea si contrasemnarea hotararilor consiliului local 



(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 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 Comunicarea si aducerea la cunostinta a actelor administrativ 
(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 Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritorial 
(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile 
legii, urmatoarele atributii: 
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale 
consiliului judetean, dupa caz; 
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
- Prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit.k) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 
(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: 
k) dezvoltarea urbana.. 
- şi poate fi supus spre dezbatere 
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ROMÂNIA             
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  BACĂU 
SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU                   
Nr.  152330/2/16.06.2022 
     
 

RAPORT 
 
 

al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului Cadru de Colaborare cu SC 
DEDEMAN SRL, în vederea construirii unui sens giratoriu pe Calea Republicii nr.169 
 
 

Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea Protocolului Cadru de Colaborare cu SC 
DEDEMAN SRL, în vederea construirii unui sens giratoriu pe str. Calea Republicii nr.169 a fost 
întocmit cu respectarea prevederilor legale din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, a prevederilor din OUG nr.195/2002, cu modificările și 
completările prin Legea nr.49/2006, privind circulația pe drumurile publice, prevederile din 
anexa nr.1 la HG nr.525/1996 pentru aprobarea  Regulamentului general de Urbanism, 
prevederile din Noul Cod Civil, privind bunurile proprietate publică. 
 
 

Față de cele precizate în prezentul raport, proiectul de hotărâre poate fi supus spre 
dezbatere. 
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          APROB 
          PRIMAR 
       LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 
 
 
 

 
REFERAT 

 
 
 

Având în vedere: 

-  Adresa primită de la SC DEDEMAN SRL, înregistrată al UAT Bacău cu 
nr.147502/30.05.2022, cu referire la încheierea unui protocol de colaborare pentru 
folosirea terenului domeniu public al municipiului Bacău, în vederea edificării unui sens 
giratoriu situat la strada Republicii nr.169, ce va asigura accesul la imobilul-teren situat 
tot în str. Republicii nr.169, pe care SC DEDMAN SRL, intenționează să construiască un 
Depozit logistic; 

- Avizul condiționat al Inspectoratului General al Poliției nr.834129/15.12.2021; 
- Avizul condiționat al Poliției municipiului Bacău, Biroul Rutier nr.523950/12.12.2021; 
- Acordul emis de UAT BACĂU, Serviciul Mentenanță, Reparații și Investiții, 

Compartiment Drumuri, Rețele și Avize, condiționat de respectarea prevederilor din HCL 
nr.141/28.05.2021; 
 
 

propunem promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local Bacău pentru: 
1. Aprobarea executării în municipiul Bacău, pe riscul și cheltuiala SC DEDEMAN 

SRL, a sensului giratoriu și a acceselor pietonale, conform Plan de situație- anexa 
nr.1; 

2. Aprobarea executării lucrărilor și pe terenul proprietate publică a municipiului 
Bacău, conform Plan situație- anexa nr.1; 

3. Aprobarea încheierii unui PROTOCOL de COLABORARE între SC DEDEMAN 
SRL și MUNICIPIUL BACĂU, anexa nr.2; 

4. Propunem mandatarea Primarului municipiului Bacău să semneze Protocolul de 
Colaborare, încheiat între părți. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Prin HCL nr.190/30.062021, a fost aprobat PUZ, pentru Construire DEPOZIT 
LOGISTIC, ANEXE, CABINĂ POARTĂ, AMENAJARE PLATFORME, DRUMURI și 
PARCAJE, ACCES TIP GIRAȚIE, POST TRAFO, PUNCT DE CONEXIUNE, REȚELE și 
LUCRĂRI TEHNICO- EDILITARE în incinta, împrejmuire teren, amenajare spații verzi, în str. 
Calea Republicii nr.169, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. 

Prin PUZ se propune amenajarea unui sens giratoriu la Calea Republicii, în zona căruia se 
vor amenaja trotuare pietonale și treceri pentru pietoni ce vor prelua circulația existentă în lungul 
străzii, cât și trotuar de acces către incinta propusă a centrului logistic. 

Suprafața girației va afecta terenul proprietatea investitorului cât și terenul din domeniul 
public al municipiului, respectiv al străzii Calea Republicii. 

După finalizarea și recepționarea lucrărilor de construire la sensul giratoriu, regimul de 
proprietate va fi transferat, prin dezmembrare și cedare teren, din teren proprietate privată a 
investitorului, către domeniul public al municipiului Bacău, în baza unui Contract de Donație, 
încheiat între părți, fără sarcini. 
         Prevederile cuprinse în HCL, vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Patrimoniu, 
Serviciul  Evidență Patrimoniu, Serviciul Întreținere Patrimoniu- Compartiment Drumuri, Rețele 
și Avize. 

În acest sens, în conformitate cu prevederile art.128 (1) lit.c din OUG nr.195/2002, 
modificată și completată cu Legea nr.49/2006, privind circulația pe drumurile publice care 
menționează, atribuțiile autorităților administrației publice locale de a lua măsuri pentru 
realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenței și siguranței traficului, cu avizul 
Poliției Rutiere, prevederile art.29 (1) din anexa nr.1 la HG nr.525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism, prevederile art.860,861,863 din Noul Cod Civil, priivnd 
bunurile proprietate publică, prevederile art.108,art.129(2)(6),lit.c, lit.a, art.286(4), art.291(3), 
lit.a, din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm să aprobați prezentul 
referat în forma prezentată și să inițiati proiect de HCL. 

 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm dispuneţi.    
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Prin HCL nr.190/30.062021, a fost aprobat PUZ, pentru Construire DEPOZIT 

LOGISTIC, ANEXE, CABINĂ POARTĂ, AMENAJARE PLATFORME, DRUMURI și 



PARCAJE, ACCES TIP GIRAȚIE, POST TRAFO, PUNCT DE CONEXIUNE, REȚELE și 
LUCRĂRI TEHNICO- EDILITARE în incinta, împrejmuire teren, amenajare spații verzi, în str. 
Calea Republicii nr.169, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. 

Prin PUZ se propune amenajarea unui sens giratoriu la Calea Republicii, în zona căruia se 
vor amenaja trotuare pietonale și treceri pentru pietoni ce vor prelua circulația existentă în lungul 
străzii, cât și trotuar de acces către incinta propusă a centrului logistic. 

Suprafața girației va afecta terenul proprietatea investitorului cât și terenul din domeniul 
public al municipiului, respectiv al străzii Calea Republicii. 

După finalizarea și recepționarea lucrărilor de construire la sensul giratoriu, regimul de 
proprietate va fi transferat, prin dezmembrare și cedare teren, din teren proprietate privată a 
investitorului, către domeniul public al municipiului Bacău, în baza unui Contract de Donație, 
încheiat între părți, fără sarcini. 
         Prevederile cuprinse în HCL, vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Patrimoniu, 
Serviciul  Evidență Patrimoniu, Serviciul Întreținere Patrimoniu- Compartiment Drumuri, Rețele 
și Avize. 

În acest sens, în conformitate cu prevederile art.128 (1) lit.c din OUG nr.195/2002, 
modificată și completată cu Legea nr.49/2006, privind circulația pe drumurile publice care 
menționează, atribuțiile autorităților administrației publice locale de a lua măsuri pentru 
realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenței și siguranței traficului, cu avizul 
Poliției Rutiere, prevederile art.29 (1) din anexa nr.1 la HG nr.525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism, prevederile art.860,861,863 din Noul Cod Civil, priivnd 
bunurile proprietate publică, prevederile art.108,art.129(2)(6),lit.c, lit.a, art.286(4), art.291(3), 
lit.a, din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm să aprobați prezentul 
referat în forma prezentată și să inițiati proiect de HCL. 

 
Faţă de cele prezentate, vă rugăm dispuneţi.    
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