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HOTĂRÂREA NR. 110 DIN 31.03.2022 
privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL DE ARHITECTURĂ ŞI ESTETICĂ 

URBANĂ PENTRU MUNICIPIUL BACĂU 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă ordinară Ia data de 31.03.2022 potrivit 
art. 133 alin. (1) din Ordonanţa de Urgentă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
A vând în vedere: 

-Referatul Direcţiei Urbanism înregistrat cu nr. 108949/31.01.2022, prin care se propune aprobarea 
REGULAMENTULUI LOCAL DE ARHITECTURA SI ESTETICA URBANA PENTRU 
MUNICIPIUL BACAU; 
-Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism întrunită la data de 23.03.2022; 
-Consultările grupurilor de lucru din data de 14.03.2022 şi 17.03.2022; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 127970 din 25.03.2022; 
-Raportul Direcţiei Juridice înregistrat cu nr. 127972/1 din 25.03.2022; 
-Raportul Direcţiei Urbanism înregistrat cu nr. 127972/2 din 25.03.2022; 
-Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 108972 din 31.01.2022; 
-Studiul de impact înregistrat cu nr. 108972/1 din 31.01.2022; 

-A vizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în 
vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 175/29.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 
178/30.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 163/30.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, 
nr. 177/30.03.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 şi nr. 201/30.03.2022 al Comisiei de specialitate 
nr. 5; 
-Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările 

ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 
clădirilor cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, 

comerţ sau prestări de servicii ilicite, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; 
-Prevederile Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari şi administrarea condomfoiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile Ordonanţei nr. 43 din 28.08.1997 privind regimul drumurilor, cu modificări şi 

completări; 

-Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată şi completată; 
-Prevederile Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
3/2003; 
-Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 actualizată privind circulaţia pe 
drumurile publice; 
-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile H.C.L. 84/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului 
Local de Urbanism, cu modificările si completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 52/ 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-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. (I) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

-Amendamentul formulat de domnul viceprimar Liviu-Alexandru Miroşeanu, amendament ce a fost 
adoptat; 

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

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

ART. 1 - Se aproba Regulamentul Local de Arhitectura si Estetica Urbana pentru municipiul Bacau 
conform ANEXEI - parte integranta din prezenta hotarare. 
ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin 
Directia Juridica - Birou Autorizare Activitate Comerciala si Transport, Directia Urbanism, Directia 
Economica, Directia Patrimoniu si Politia Locala a Municipiului Bacau. 
ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Directiei Juridice -
Birou Autorizare Activitate Comerciala si Transport, Directiei Urbanism, Directiei Economice, 

Directiei Patrimoniu si Politiei Locale a Municipiului Bacau. 
ART.4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 
termen legal Instit \ijceiect i - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. ·~ _______ -------..:/)),_ 
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PARTEA I , GENERALITAŢI 

Prezentul regulament stabileşte cadrul unitar in aplicarea legislaţie! specifice in domeniul activităţii 
de publicitate st radal l!, construirea, reconstruirea, reabilitarea clădirllor/faţade!or clădirilor, 
organizarea şi desf.!lşurarea activităţilor comerciale şi rle prestări servici i prin amplasarea 
construcţlllor provizorii pe intreg teritoriu! municipiului Bacău. 

în majorttatea ţărilor europene cele trei domenii sunt foarte bine reglementate la n!ve naţional şi, 
în special, la nlveJ local. Publldtatea, cromatica şi construcţlile/lnstalaţlile provizorii sunt elemente 
ce pot defini un oraş drept un oraş modem, civlllzat, ordonat sau pot fl cauza unei imagini haotice, 
Inestetice şl neîngrijite. 

Prin acest regulament se doreşte reglementarea acestor domenii pentru a putea ellmlna haosul 
cromatic, lipsa coerenţei imaginii llrbane, senzaţia de dlscomfort vlzLJal. 

Structura regulamentului se împarte în 5 secţiuni principale: 
partea I : generalităţi în care sunt prezentate elementele general valabile celor trei domenii; 
partea II - partea IV: detalierea pe fiecare domeniu în parte; 
partea V: dispoziţii finale general valabile. 

CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE ALE REGULAMENTULUI 

Art. 1 
Prezentul Regulament Local de Arhitectură şi Estetică Urbană stabileşte cadrul unitar de aplicare 
a te_gllor şi normativelor existente în domeniul activităţilor de publicitate stradală, actlvltăţllor 
economice desfăşurate pe domeniul publlc sau privat al munlclplu!ul Bacău, cu scopul îmbunătăţirii 
calităţii arhitecturale a mediului construit şi a spaţiului publlc. 

Art, 2 
Regulamentul Local de Arhitectură şi Estetică Urbană se aplică: 

(1) posesorilor de firme, operatorilor de publicitate, precum şi executanţilor de astfel de lucrări ce 
îşi desfăşoară activitatea pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Bacău, cât şi beneficiarilor 
reclamei şi proprietarilor de tmoblle pe care sunt amplasate mijloacele publicitare; 

(2) tuturor construcţiilor de pe raza munldplulul Bacău indiferent de natura proprietarilor; 

(3) agenţilor economici - persoane fizice autorizate, persoanelor juridice, i ntreprinderilor 
individuale şi familiale care desfăşoară activităţi comerciale, prestează servicii către populaţie, 
producătorllor direcţi , comercianţilor, organizaţiilor şi fundaţiilor, instituţiilor publice, in zonele 
publice/private din municipiul Bacău; 

Art. 3 
Regulamentul se aplică, fără excepţie, atât în ceea ce priveşte domeniul public şi privat al Statului 
Român şi/sau al Municipiului Bacău, cât şi în ceea ce priveşte proprietatea personall!i a persoanelor 
fizice şi/sau juridice. 

Art. 4 
Prin prezentul regulament se vor respecta următoarele principii: 
(1) Se doreşte îmbunătăţirea Imaginii arhitecturale şi a calităţii mediului construit a municipiului 
Bacău prin atingerea următoarelor ţinte : 

- asigurarea unui clîmat de siguranţă pe domeniul public (trafic pietonal şi rutier); 
- ridicarea conştiinţei civice a cetăţenilor privind apartenenţa la oraş; 
- creşterea atractivităţii turistice şi Investiţionale; 

- gestionarea eficientă şi responsabilă a pat r1monlulul construit. 
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(2) Spaţiul public trebuie considerat o entitate spaţială unitară, în care lumina, forma şi culoarea 
se pot sprijini una pe cealaltă rezultând un spaţiu armonios. 

(3) Folosirea culorii atunci când se construiesc clădlrl noi, se reabflitează clădtrl sau se amplasează 
construcţii/echipamente provizorii, trebuie să ţlnă seama de tendinţa dorită de autoritatea publică 
locală conform prezentului regulament. 

(4) LUmlna este parte Integrantă a procesului de proiectare în planificarea urbană. De ac-eea se va 
acorda atenţie la orientarea solară dar şi la orientarea surselor de lumină artlfidală. 

(5) Amplasarea dlferltor tipuri de m!Jloace publicitare, de construcţii provizorii pe raza munidplutut 
Sacău, trebuie să asigure condlţlile pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur şi sănătos 
pentru protecţja valorilor mediului natural şi antropic, pentru prezer1area calltăţ.JI peisajului şi a 
cerinţelor privind aslqurarea calltăţtl în construcţii. 

Art. 5 
Regulamentul Local de Arhitectură şl Estetică Urbanli are ca obiectiv principat elaborarea cadrului 
legal local de aplicare a obligaţlllor şi sancţiunilor referitoare la : 

(1) Activitatea de amplasare a mijloacelor de publicitate în vederea asigurării îndeplinirii 
condlţlllor de siguranţă în exploatare, de calitate a aspectului arhitectural şi esteticii urbane. 

{2) Întreţinerea la standarde de calitate a imobilelor (clădiri şl terenuri) in teritoriu! administrativ 
al munldplulul Bacău. 

(3) Prevenirea accidentelor datorate neintreţlneril faţadelor, amplasărll deficitare a elementelor 
destinate publldtăţil sau adlvităţilor comerciale temporare. 

CAPITOLUL II CADRUL LEGAL GENERAL DE REGLEMENTARE 

Art. 6 
Regulamentul Local de Arhitectură şi Estetică Urbană este elaborat în temeiul prevederilor: 

• Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modlflcărlle şi completările ulterioare; 
• Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţli arhitectural-ambientale a clădirilor 

cu modificările şi completărlle ulterioare; · 
• Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ 

sau prestări de servicii lllcite1 cu modlflcările şi completările ulterioare; 
• Legii nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completărlle ulterioare; 
• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executări! lucrărilor de construcţii, republicată cu 

modificărlle şi completările ulterioare; 
• Legii nr. 148/2000 prMnd publldtatea, cu modificările şl completările ulterioare; 
• Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea miJloacelor de publicitate, cu 

modificările şi completărlle ulterioare; 
• Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor Istorice, republicată; 
• Legii nr. 196/2018 privind înfiinţare, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 

şi administrarea condominiilor, cu modificările şl completările ulterioare; 
• Ordonanţei nr. 43 din 28.08.1997 privind regimul drumurilor, cu modificări şi completl:lri; 
• Ordonanţei Guvernului nr, 21/1992 privind protecţia consumatorllor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Legii nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, actualizată; 

• Legii nr. 457 /2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pent ru produsele din tutun, cu 
modificărHe şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, cu modificănfe şi 
completărlle ulterioare; 
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• Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu 
modlflcărlle şl completlir lle ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărllor-cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şl funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de Interes local, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 3/2003; 

• Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 actualtzată privind circulaţia pe 
drumurile publice; 

• Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurlle publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• H.C.L 84/2012 privind aprobarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de 
Urbanism. 

Art. 7 
În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos vor avea um,ătorul înţeles: 
l. acces auto - accesul carosabil dlrect sau prin servitute din drumurile publice la parcelă; 
2. acces pietonal - dille de acces pentru pletonf dintr-un drum public care pot fi: trotuare, 

străzi pietonale, pieţe pietonale, orice cale de acces public pe terenul proprietate 
publică/privată grevată de servitutea de trecere publica, conform legii; 

3. acoperi, - componenta structurală aflată la partea superioară a unei construcţii care o 
acoperă şi o protejează de Intemperii; 

4 . afiş - mljloc de transmitere a mesajelor publlcitare, culturale, comerciale, politice, de 
Instructaj şi altele asemenea, Imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetică şi expus public; 

5. allmentaţie publică - activitatea de pregătlre, preparare, prezentare şi servire a produselor 
şi băutorilor pentru consumul acestora in unităţi speclallzate; 

6. aliniament - limita dintre domeniul pL1btlc al statului şi domeniul privat a! persoanelor 
flzlce/j urldlce; 

7. amplasament - suprafaţa de teren aparţinând domeniului publlc sau privat al municipiului 
Bacău, proprietate privată a persoanelor fizice şi/sau Juridice pe care urmează a se desfăşura 
o activitate de publ!citate sau alimentaţie publlcă; 

8. ampriza drumului - suprafaţa de teren ocupată de elemente constructlYe ale drumului: 
parte carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri , rigole, taluzuri, şanţuri 
de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă; 

9. ancadrament - cadru decorativ in relief care înconjoară o uşă, o fereastr~ etc; 
10. artă decorativă - arta de a decora, cu mijloacele artelor plastice, exteriorul şl Interiorul unei 

construcţii, al moblllerulul stradal, Instalaţiile, echipamentele, etc; 
11. artă murală - lucrare tehnică decorativă, care constă în asamblarea artlstlcă a unor bucăţi 

mici de marmură, ceramică, sticlă, smalţ, etc. de diferite culori, IJplte între ele cu mortar sau 
mastic; 

12. artă stradali (Street art) - interventii pe fatadă cu dlferite tehnici expresive: spray (pe 
suport cu vopsea lavabilă), vopsea lavabllă, autocolante, hârtii, pixuri permanente, colaj, 
aerografe, alte efecte speciale (de picurare, creditare, trasare, etc.); 

13. asiză - fiecare dintre straturile orizontale de cărămidă, piatră etc. car(: alditulesc zidăria 
unei construcţii; 

14. autorizaţie de amplasare şi profil de activitate - acordul favorabil al autorităţii 
administraţiei publice locale în baza căruia persoana juridiclS/persoana fizică autorizată poate 
desfăşura activitatea comercială, amplasa mobfller stradal specializat şi agreat cât şi mijloace 
de publicitate pe terenurile aparţinând domeniului publlc/prlvat al municipiului Bacău, în pieţe 
sau pe terenuri proprietate privată; 

15. autospeciale - structură de vânzare speclallzată, montată pe un mljloc de transport 
(autospecială, remorcă, trlcicletă, etc.), utilizată pentru vânzarea sau expunerea anumitor 
produse; 

\\ 



16. aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de speclalltate a admlnlstratiel 
publlce locale, in urma unei proceduri de anaUză a proiectului tehnic şl a oportunităţii din 
punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având 
structurl fără fundaţie; 

17. banner - suport pentru diferite t ipuri de mesaje confecţionat din foile sintetică sau din 
materia! textil, in mod obişnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat în zone publice; 

18. burlan - element de constructle vertical destinat colectărll apelor pluvlale din jgheaburi ; 
19. calcan - faţadă fără golur1 a unel construcţii, situată pe limita de proprietate laterală sau 

posterioară, destinată de regulă să fle acoperi~ de zidul asemănător al unei dădlrl ve,Jne; 
20. caravană publicitarii - vehlcul/ e echlpat/e special pentru activităţi de publicitate; 
21. chioşc stradal - construcţie uşoară, de mici dimensiuni, având una din laturi (sau mai 

multe) deschise, amplasată temporar pe străzi şi în zone publice, din care se vând: flori, 
ziare, reviste, ţigări, sucuri, alte produse; 

22. clădire aflată in stare de deteriorare - clădire care prezintă deterlorari ale faţadelor 
şi/sau ale elementelor decorative ale acestora, de natura crăpăturilor, exfoUerilor, 
desprlnderllor, dezvelirilor de pe suportul constructiv; 

23. colantare - tehnica acoperirii unei suprafeţe vitrate cu autocolant, vopsea sau orice altă 
modalitate din care rezultă reducerea sau anularea transparenţei suprafeţei vitrate; 

24 . comerciant - persoana fizică sau Juridică autorizată să desfăşoare activităţi de 
comercializare a produselor şi serviclllor de piaţă; 

25. comerţ ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul, realizată prin vânzarea în 
mal multe locaţii, pe unităţi (standuri) mobile, rulote sau i n vehicule special amenajate; 

26. comerţ ocazional - activitatea de comerţ stradal, desfăşurată cu ocazia anumitor 
evenimente, pe o perioadă limitată de timp; 

27. comerţ sezonier - activitatea de comerţ stradal, desfăşurată in perioade de timp 
determinate, de regulă în sezoane; 

28. comerţ stradal - comerţ cu caracter permanent, sezonier sau ocazionat, desfăşurat pe 
domeniul public, in afara spaţiului magazinelor, de regulă în zone cu intensă circulaţie 
pietonală, pe străzi , trotuare, pasaje publice, sau orice zonă destinată folosinţei publice; 

29. comerţ stradal in puncte fixe - activitatea de comercializare în orice structură de vânzare 
cu amănuntul, realizată pe amplasamente prestabflfte; 

30. consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice, constituite în asociaţii, care 
cumpăra, dobândesc, utilizează ori consumă produse sau servicii, in afara activităţi! 

profesionale; 
31. documentaţie tehnică pentru amenajarea teraselor de alimentaţie publici - parte 

scrisă şi desenată ce constitule parte Integrantă dln autorizaţia de amplasare şi funcţionare; 
32. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile şi Imobile dobândite potrivit legii, aflate in 

administrarea sau proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, care potrivit legii 
sau prin natura lor, sunt de folosintă sau Interes public local, deda rate ca atare prin hotărâre 
a Conslliului local şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau Interes public 
naţional; 

33. ecran publicitar - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează 
grafică, spoturl şi altele asemenea, cu continut dinamic şi de dimensiuni variabile; 

34. elemente decorative ale faţadei - frag merite ale unei construcţil cu tratare bldimensioanlă 

sau tridimensională, legate în principal de finisaj; 
35. firmă - orice Inscripţie, formă sau imagine ataşată unei clădiri, cu referire la un operator 

economic sau la o activitate care se desfăşoară în Interiorul clădirii ; 

36. fronton - element de formă triunghiulară, mărginit de o cornişă, care încoronează faţada 
unul edificiu. Element de arh itectură, alcătuit dintr-o cornişă curbă sau frântă, care se 
găseşte deasupra Intrării unul edificiu, deasupra unei uşi etc; 

37. gargule - element de construcţie destinat evacuări i directe, prln cădere liberă, a apelor 
pluviale colectate, bogat ornamentat, reprezentând adesea animale fantastice; 

/!)_ 



38. imaginea fondului construit şi neconstruit - acordul dintre funcţiune, mod de construire, 
expresie plastică, raport plin/gol, construit/neconstruit şi compoziţia urbană; 

39. indicator publicitar direcţional (panou direcţional) · înscris, formă ori Imagine care 
Indică o dlrectle, proximitatea unul obiectiv sau a unei clădiri unde se desfăşoară o anumită 
activitate. În aceeaşi categorie se Includ bannerul vertical, caseta luminoasă, tăbliţa 
Indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlp! şi altele 
asemenea; 

40. incintă • suprafaţa de teren înconjurată din toate părţlle de construcţii, de amenajări sau 
împrejmuiri; 

41. împrejmuire - lucrări de construcţii pentru de!lmltare a unei proprietăţi prin elemente fizice; 
42. Întreţinere curentă - lucrări reallzate în vederea păstr~rll în bune condiţii a unei construcţii 

pentru a face să dureze aspectul şi stab!lftate.a acesteia; 
43. jgheab - element de construcţie orizontal destinat colectării apelor pluviale de pe 

acoperişul/terasele construcţlllor; 
44. luminozitate - senzaţia vizuală conform căreia o suprafaţă colorată pare să emită mai multă 

sau mal puţină lumină; 
45. material compozit · o combinaţie intre două sau mal multe materiale diferite din punct de 

vedere chimic, cu o Interfaţă intre ele. Materialele constltuente îşi menţin Identitatea separată 
(cel puţin la nivel macroscopic) în compozit, totuşi combinarea lor generează ansamblului 
proprie~ţl şi caracteristici diferite de cele ale materialelor componente în parte. Unul din 
materiale se numeşte matrice şi este definit ca formând faza continuă. Celălalt element 
principal poart!S numele de armatura (ranforsare) şi se adaugă matrice! pentru aMI îmbunătăţi 
sau modifica proprietăţile . Armatura reprezintă faza discontinuă, distribuită uniform in 
întregu! volum al matrice!; 

46. mesh • suport pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic perforat (cum ar 
fi plasa fină) de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri ; 

47. mijloace de publicitate • ansamblu de elemente c.onstructlve folosite în scopul prezentării 
unei actlvlt:ltl comerciale, Industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unul eveniment ; 

48. moblller urban - elemente funcţionale şi/sau decorative folosite pentru utilitate publică, 
desfăşurarea de activităţi comerciale, de publlcltate (de ex. coloanele port afiş} şi activităţi 
de alimentaţie publică în spaţlul exterior punctului de lucru (mese, scaune, sisteme de 
umbrtre -umbrele/copertine/ pergole • parapeţi de protecţie din sticlă securizată transparentă 

sau Jardiniere) ; 
49. nuanţă - fiecare din varietăţile unei culori provenită fie din diferenţele de Intensitate 

luminoasă, fle din diferenţele de calJtate ale tonului cromatic; 
SO. NCS - Natural Colour System - standardul intemational de culoare folosit in producerea 

vopselurllor; 
51. panou direcţional - panou de dimensiuni reduse, amplasat pe structură proprie/prins pe 

un stâlp existent, ce Indic~ direcţia/distanţa până la un obiectlv menţionat; 
52. panou publicitar mobil • panou publicitar de dlmensluni reduse, amplasat la sol, fără 

fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prln propria greutate; 
53. panou publfcltar • structură provizorie folosită pentru afişarea unui mesaj publicitar; 

a. panou tip city light - panou de t ip casetă luminoasă, de dimensiuni mici şi Jluminare 
din Interior cu tuburi de neon sau bandă de leduri; 

b. panou tip backllt - panou publicitar cu una/două feţe de expunere realizate din profile 
de oţel cu rame dln tablă ambutisată, cu sistem de întindere a posterelor şi llumlnare din 
Interior cu tuburi de neon sau bandă de leduri; 

c. panou tip unipol - structură de rezJstenţă care se amplasează pe suport propriu - un 
singur stâlp de susţinere din ţeavă metallcăM la o înălţime faţă de sol mai mare de 5m; 

d. tv screen - panou publlcltar electronic pentru transmiterea de mesaje publicitare prin 
afişarea lnagin!i sau a spotului publicitar în format video; 

54. panou "De vânzare/Oe închiria~ - un panou t ip ce respectă dimensiunile şi 

caracteristicile specificate conform prezentului Regulament; 



55. pergolă - structur~ Independentă , cu slstem constructiv stâlpi-grlnzl, cu/fără slstem de 
acoperire, fără închideri perimetrale; 

56. proiect publicitar special · construcţ;le provizorie atipică, creată special in scopul 
promovării unul produs, a unul serviciu sau eveniment şi care nu are in alcătuirea sa 
elemente de fundaţie şi/sau structuri publicitare clasice; 

57. promovare - ansamblu de activităţi şi mfJloace folosite pentru a difuza un produs sau 
serviciu pe plată; 

58. publicitate - totalitatea modalităţilor şi Instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita 
cunoaşterea şi aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a 
Informa publlcul asupra unor evenimente, a destinaţiei unor spatll, lansări de produse, 
deschideri de magazine şi altele asemenea, precum şi orice formă de prezentare a unei 
activităţi comerciale, Industriale, artizanale sau liber-profesioniste având ca scop promovarea 
v5nzl5rli de bunuri şi servicii, de drepturi şi obligatll; 

59. publicitate luminoasă - publicitate realizată prin corpuri lumlnoase, afişe sau panouri 
luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure Iluminarea afişu lui, 
panoului ori corpul ul publicitar; 

60. publicitate pe vehicule - publicltate realizată prin lipirea de afişe, montarea de panouri sau 
vopsirea vehlculelor in scopuri publlcltare, transportul panourilor publicitare de orice tip; 

61. publicitate stradală (outdoor) - publicitate efectuată in spaţii deschise, în exteriorul 
clădirilor; 

62. publicitate temporară - publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manlfestatil 
culturale sau sportive, precum şi pentru acţiuni de promovare de produse sau activităţi ; 

63. punct de desfăşurare a activităţii - spaţiu publlc/prlvat delimitat în cadrul 
amplasamentului avizat de Direcţia Urbanism, pus la dispoziţia partenerilor pentru 
desfăşurarea actlvi~ţli; 

64. operator economic - persoane fizice sau juridice autorizate (intreprinderi Individuale, 
intreprinderi famlllale, societăţi, persoane fizice autorizate) care, in cadrul actlvltăţll 
profesionale, fabrică, Importă, depozitează, transportă sau comerclallzează produse, orl părţi 

din acestea, sau prestează servicii, definite conform legislaţlel în vigoare; 
65. punct de lucru - unitatea în care operatorii economici lşl desfăşoara a ctivitatea; 
66. reabilitare - orice fel de lucrări de lnterventll pentru îmbunătăţirea performanţelor de 

slgurantă şi exploatare a construcţlllor existente, Inclusiv a lnstalatlllor aferente, în scopul 
prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerlnţelor esenţiale de 
calitate prevăzute de lege; 

67, reclamă publicitară • activ itatea prin care o persoană fizică sau Juridică promovează un 
brand, marcă, serviciu, Informaţie utilă, activitate, produs, Idee, folosind mij loace de 
promovare cunoscute in scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atenţiona publicul larg; 

68. reparaţii capitale - înlocuirea sau refacerea parţia lă sau completă a unor elemente 
principate ale construcţiei ; 

69. reparaţii curente - operatll efectuate asupra unei constructll în vederea menţinerii sau 
readucerii în stare de normală funcţionare, fără afectarea stabilltătll şi lntegritătli acestela; 

70. restaurare - lucrări de Intervenţie pe o clădire aflată într-un grad de degradare cu scopul 
de a o aduce într-o stare cât mal aproplată de cea originară, fără a aduce modificări în 
caracterul, configuraţia, caracterlstlcile şi detaliile speciale care au condus la decizia de 
protejare a imobilului; 

71. retragere de la aliniament/aliniere - distanţa dintre limita domeniului public şi privat şi 
construcţie/împrejmuire; 

72. rulota - vehicul cu două sau patru roţi, remorcat la un autoturism şi dotat cu elemente 
specifice desfăşurării activităţii comerciale; 

73. saturaţie - termen ce defineşte gradul de Intensi tate cromatică (nu luminoasă) a unei culori, 
numită şi puritate cromaticăi 

74. sezon - perioada cuprinsă între 1 aprilie şi 31 octombrie a anului în curs; 



75. sistem structural - ansamblul de elemente, obiecte, materiale, instalaţii şi utilaje de 
construcţii şi relat!ile d intre ele; 

76. sistem umbrire - umbrele amplasate pe sol, copertine suspendate, plase de umbrire, 
copertine pretensionate, orice mod de asigurare a umbririi ce nu necesită reallzarea de lucrări 
pent ru care se solicită obt1nerea autorizaţiei de construire; 

77. spaţiu public - spaţiul rezultat in um,a oricărui tip de amenajare, aflat pe proprietatea 
statului şl/sau al munldptu!ul Bacău cât şi pe proprietatea persoanelor fizice/juridice, ce 
permite accesul publicului; 

78. steag publicitar - piesă de stofă, pânză sau material plastic ataşată la un suport lance, 
catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare; 

79. struetură de publicitate autoportantă - cadru suport amplasat la sol, fără fundaţie sau 
alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fete realizate din 
materiale uşoare de tip mesh, plasă tlnă, pânză şi altele asemenea, pe care se află Imprimate 
redame ş! mesaje publlcltare; 

80. structura de vânzare/promovare - spaţiul de desfăşurare a uneia sau mal multor 
actlvităţl comerciale; 

81. suport de finisaj - elementul de legătură dintre elementele constructive ale sistemului 
structural şi stratul de uzură reprezentat de finisaj; ( 

82. suport "port-afiş" - coloanele/structurile port-afis vor putea fi utilizate numai pentru aflse 
sl/sau anunturl de spectacole sl manlfestarl culturale; 

83. suprafaţă vitrată - element constructiv care permite luminarea naturală a unul spaţiu 
interior, dar şi comunicarea vlzual! exterior/ Interior ; 

84. stJdl sablată - stlclă cu aspect îngheţat; 
85. strălucire (claritate) - reprezintă o însuşire a a llorll determinată de cantitatea de negru 

conţinută de aceasta ş! depinde de puritatea sa. O culoare este mai strălucitoare cu cât este 
mal pură; 

86. terasă - loc special amenajat, ir. faţa unităţii proprii de alimentaţie publică sau Independent, 
destinat servirii consumatorilor sau cu ocazia unor evenimente cu caracter de agrement 
şi/sau tematic (festivaluri, târguri, etc.); 

87. ton - traseul parcurs de o culoare între alb şi negru. Se consideră pigmentul alb ca fiind 
Implicit acceptat; 

88. tonetă - structură de vânzare deschisă, tarabă, la care se vând, pe stradă, articole mărunte, 
dulciuri, răcoritoare, etc.; 

89. totem publicitar - structură constructivă sub formă de coloană lnscrlptfonată cu texte şi 
elemente grafice prin care o persoană fizică/juridică işl Identifică activitatea, amplasată în ( 
dreptul spatlului şi numai pe perioada in care îşi desfăşoara activitatea, fără a perturba 
activitatea altor agent! economici, Iar profilul transversal al străzii permite circulaţia fluentă 
atât pietonal, cât şi rutier; 

90. trotuar - conform STASS 10144/2-91, ,,trotuarele reprezintă părţi componente ale străzilor 
amenajate special pentru clrculaţla pietonilor". În lăţimea trotuarelor se include şi lăţimea 
bordurilor de încadrare; 

91. vehicul publicitar - mijloc de transport cu sau fără tracţiune proprie cu care se poate circula 
pe o cale de comunicaţie terestră, subterană, aeriană sau pe apă. Orice mljloc ce serveşte 
ca mljloc de a transporta sau de a transmite un lucru; 

92. zona de siguranţă a drumului • suprafaţa de teren situatll de o parte şi de cealaltă a 
amprizei drumului, destinată exclusiv semnalizări, rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri 
legate de întreţinerea şi exploatarea drt1mulul, s iguranţei clraitaţlei ori protecţiei 
proprietăţilor situate în vecinătatea drumului; 

93. zona de protecţie a drumului - suprafaţa de teren situată de o parte şl de alta a zonelor 
de siguranţă, necesară protecţiei şi dezvoltării vlltoare a drumului; 

94. zona drumului public - suprafaţa de teren ce cuprinde ampriza, zonele de siguranţă şi 
zonele de protecţie ale drumului. 



CAPITOLUL m ZONIFICAREA MUNICIPIULUI BACĂU 

Art. 8 
(1) Teritoriul admlnlstratlv aJ munldpiulut Bacău este reglementat d.p.d.v. urbanistic prin H.C.L 
84/2012 privind aprobarea Planu!ul Urbanistic General şi a Regulamentuful Local de Urbanlsm. 

( 2) În cadrul Planului Urbanistic General {PUG) s-a delimitat zona centrală a munldplulul Bacău 
prin evidenţierea acesteia drept o unitate teritorială de referinţă separată - UTR 1 cu 
reglementările specifice. ( Anexa 1) 

(3) În contextul prezentului regulament se realizează o delimitare a întregii unlt~ţl teritoriale de 
referinţă în 3 zone principale: 

a) Zona 1 - zona centrală 
b) Zona 2 - zona de interes 
c) Zona 3 - zona extinsă 

Art, 9 
Zona 1 - Zona centrală cuprinde toate străzile din perl met rul delimitat de zonă centrală - deflnlt! 
prin PUG/2012 - UTR 1 -, lnduslv acestea: 

• B•dul Unirii (de la rond Ştefan cel Mare până la intersecţia str. I .L. Caragiale şi st r. Vadul 
Bistriţei) 

• str. Mihai! Kogălniceanu (toată) 
• str. Lucreţiu Pătrăşcanu {toată) 
• str. George Bacovia (rond Ştefan cel Mare pnă la Intersecţia str. Banca Naţională) 
• str. Războieni {toată) 
• str. Oltuz (de la Intersecţia Războieni până la rond RMB} 
• B-dul I.S. Sturdza (de la I ntersecţia Războieni până la intersecţia N. Bălcescu) 
• str. N. Bălcescu (toată} 
• Calea Mărăşeşti (de la Intersecţia I .S. Sturza până la Intersecţia Spiru Haret) 
• str. 9 Mal (toatlfi) 
• str. Mihai Viteazu (toată} 
• str. George Apostu (toată) 

• str. Erou Ghe. Rusu (toată) 
• st r. Luminii (toată) 
• Pasajul Revoluţlel 
• str. Solomon Marcus {toată) 
• str. Popa Şapcă (toată) 
• str. Pieţei (toată) 

• st r. Ana Ipătescu (de la str. Mihai Viteazu până la str. 9 Mai) 
• str. Pet ru Rareş (toată) 

• str. Iernii (toată) 

• str . Ubertăţll {toată} 
• Aleea Iulian Antonescu {toată) 
• precum şi zonele de protecţie a monumentelor Istorice, potrivit L.M.I. actualizată, anexă la 

Ordinul Ministrului Culturi! nr. 2.828/ 2015, pentru modificarea anexei nr. l la Ordinu! 
Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/ 2004 privind aprobarea Ust el monumentelor istorice, 
actualizată şi a Listei Monumentelor Istorice dlspărute, cu moditlcările ulterioare din 
24.12.2015. 

l6 



Art. 10 
Zona 2 - zona de Interes: cuprinde t oate străzile din perimetrul delimitat de urmatoarele străzi, 
Inclusiv acestea: 
• str. Ştefan cel Mare (toată) 
• str. Mioriţei (de la Intersecţia cu str. Ştefan cel Mare până la Intersecţia cu str. Energiei) 
• str. Energiei (toată) 
• str. Mihai Eminescu (de la Intersecţia cu str. Energiei, până la Intersecţia cu str. Bogdan 

Voievod) 
• str. Bogdan Voievod (toată) 
• str. Constantin Ene (toată} 
• str. Alexe! Tolstoi (de la Intersecţia cu str. Constantin Ene, pân~ la Intersecţia cu str. carpaţi) 
• str. Spiru Haret (toată) 
• Calea Mărăşeşti (de la Intersecţia Spiru Haret până la Intersecţia Calea Republicii cu str. 

Narciselor) 
• B-dul Unirii ( la lntersectia str. I.L. Caragiale şi str. Vadul Bistriţei până la Intersecţia cu str. 

Tecuciului şi Calea Romanului) 
• toate podurile, pasaj ele şi tunelurile rutiere de pe raza munlciplulul şi trecerile de cale ferată la 

nivelul carosabilului. 

Art. 11 
Zona 3 - zona extind: cuprinde restul teritoriului municipiului Bacău cu excepţia zonelor 1 şi 2, 

PARTEAaD-a 
REGULAMENTUL: MJVIND ACOVITATEA DE PUBLICITATE STRADALĂ 

iN MUNICIPIUL BACĂU 

CAPITOLUL I ZONELE DE PUBLICITATE 

Art. 12 
Prevederlle prezentului regulament se apllcă posesorflor de firme, operatorilor de publicitate, 
precum şi executanţilor de astfel de lucrl§rl ce îşi desfăşoară activitatea pe domeniul public şj/sau 
privat al munldpiulul Bacău, cât şi beneficlarilor redamel şi proprietarilor de Imobile pe care sunt 
amplasate mijloacele publicitare. 

Art. 13 
În municipiul Bacău, în cadrul teritoriului administrativ, sunt delimitate următoarele zone de 
publicitate: 
a) Zona 1 - :zona centrală (Zona de publicitate restrânsl!i): aşa cum este definită la art. 9; 
b) Zona 2 - zona de interes: aşa cum este definită la art. 10; 
c) Zona 3 - zona extinsă (Zona de publicltate lărgită): aşa rum este definită la art. 11. 

Art. 14 
(1) Aprobarea amplasării mijloacelor de publicitate se poate realiza în două modalităţi , prin 
obţinerea: 

a) Avizului de publicitate temporară; 
b) Autorizaţiei de construire; 

(2) Aprobarea amplasării, executării lucrărilor, mentinerii miJloacelor de publicitate, respectiv 
desfiintărif acestora, pe ratadele/terasele/acoperişurlle clădirllor sau ale celor care au un sistem 



propriu de susţinere în raport cu pământul, se poate realiza numai in condit)lle emiterii autorizatiel 
de construire, respectiv de desfiinţare. 

{3) În cazul amplasării mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu necesită fundaţii , 
în cadrul unor campanii publicitare şi/sau activltătl de promovare ce nu depăşesc 30 de zile şi care 
se desfăşoară pe domeniul publ!c sau privat al statului şi/sau al unltătllor admlnlstratlv-t erltorlale 
ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, în condltflle prezentului Regulament, 
autoritatea admlnlstratlel publice locale poate aproba, la cererea sol!cltanţilor, amplasarea unor 
astfel de mijloace de publici tate temporară. 

Art. 15 
După m odul şi focu) de amora~are. mij loacele de publlcltate se clasifică după cum urmează: 
(1) Zona 1 - zona centrală (Zona de publicitate restrânsă) 
a) Din t:dlf!Yu tid mijloacelor de publici tate ce necesită obţinerea a'Li.w.l.Yl pentru publicitate 

temporară fac parte: 
Proiecte de publicitate speciale; 
Steagurile publlcltare şi Panourile direcţionale pentru o perioadă de maxim 180 de zlle 
doar pentru Instituţii publlce, monumente Istorice, culturale şi de Interes public; 
Colantarea sau utilizarea stldel vopsite Integral cu o singură culoare fără elemente 
publicitare; 
Moblller urban ca suport publicitar fără fundaţie, doar cele montate şi administrate de 
administraţia publică locală. 

b) Din categoria mijloacelor de publicitate ce necesită obţinerea autodiaţl(lf de constrnir~ fac 
parte: 

Mobilier urban ca suport publicitar cu fundaţie, doar cele montate şi administrate de 
administraţia publică locală; 

Armele luminoase şi neluminoase; 
Copertine Inscripţionate; 

Panourile publicitare, ecranele şi publlcltatea luminoasă, doar cele montate şl administrate 
de administraţia publică locală ; 
Panouri tip tv~screen; 
Steagurile publicitare şi Panourile dlrecţlonale pentru o perioada mal mare de 180 de ztle 
doar pentru Instituţii publlce, monumente Istorice, culturale şt de Interes public. 

(2) Zona 2 - zona de Interes 
a) Din categoria mJJloacelor de publicit ate ce necesită obţinerea avizului pentru publicitate 

temporară fac parte: 
- Afişe publicitare/postere şi anunţuri de mică publicitate doar în locurile special amenajate; 
- Panouri publicitare mobile; 
- Proiecte de publicitate specialei 
- Steagurile publicitare şi panourile direcţionale pentru maxim 180 de zile; 
- Colantarea sau utlllzarea sticlei vopsite cu o singură culoare şi materiale publicitare în 

proporţie de maxim 15%; 
- Mobilier urban ca suport publicitar fără fundaţie. 

b} Din categoria mijloacelor de publicitate ce necesită obtinerea auţorjzatlei de construire fac 
parte: 
- Mobilier urban ca suport publicitar cu fundaţie; 
- Firmele luminoase şi neluminoase; 
- Copertine Inscripţionate; 

- Panourile publicitare, ecranele şi publicitatea luminoasă; 

- Steagurile publicitare şi Panourile direcţionale pentru o perioadă mai mare de 180 de zile; 
- Totemurile. 

/! 



(3) Zona 3 - zona extinsă (Zona de publicitate lărgită) 
a) Din categoria mijloacelor de publicitate ce necesită obţinerea~ pentru publicitate 

temporară fac parte: 
- Panouri publicitare mobile; 
- Afişe publldtare/postere şi anunţuri de mică pub!lcltate; 
- Publicitatea pe vehicule; 
- Proiecte de de publicitate speciale fără elemente de susţinere care necesită fundaţie; 
- SteagurHe publicltare şi panourile direcţionale pentru maxim 180 de zile fără fundaţie; 
- Colantarea sau utilizarea stldel vopsite cu o singură culoare şi materiale publicitare în 

proporţie de 30%; 
Mobilier urban ca suport publicitar fără fundaţie. 

b) Din categoria mlJloacelor de publicitate ce necesită obţinerea autorizaţiei de construire fac 
parte: 

Mobilier urban ca suport publicitar cu fundaţie; 

Firmele luminoase şi neluminoase; 
Copertine Inscripţionate; 
Panourile publicitare, ecranele şi publicitatea luminoasă; 
Steagurlle publicitate şi panouri.le dlrecţionale pentru o perioadă mal mare de 180 de zile; 
Structurlle publicitare autoportante; 
Totemurile; 
Mijloacele de publicitate cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită 
fundaţie; 

Art. 16 
(1) Pentru Zona 1 - zona centrală (Zona de publicitate restrânsă) - este obligatorie 
protejarea vizuală a clădirilor la care se efectuează lucrări de construlre/desfllnţare sau Intervenţii 
la construcţii ori a clăd i rilor deteriorate prJn montarea de mesh-url sau plase de protecţie 
perimetrale, ce vor fl Imprimate cu faţada/faţadele dădlrllor. Sunt permise a fi Imprimate cu 
Imaginea viitoare a faţadei/faţadelor, Iar numele beneficiarului şi cel al constructorului poate ocupa 
o suprafaţă în proporţie de maxim 10%. Orice alte elemente suplimentare, susceptibile a Intra in 
categoria celor publicitare, fiind Interzise. 

(2) Pentru Zona 2 - zona de Interes - este permisă protejarea vizual~ a clădirilor la care se 

( 

efectuează lucrări de construire/desfiinţare sau Intervenţii la construcţii ort clădiri deteriorate prin ( 
montarea de mesh-url sau plase de protecţie perimetrale, Imprimate cu faţada/faţadele clădirilor 
şi elemente publicitare, acestea din urmă nedepăşind 25% din suprafaţa acoperită . 

{3) Pentru Zona 3 - zona extinsă (Zona de publicitate lărgită)- est e permisă protejarea 
vizuală a ciădlrllor la care se efectuează lucrări de construire/desfiinţare sau intervenţii la 
construcţii ori clădi ri deteriorate cu mesh-uri ori plase de protecţie imprimate cu faţada şi/sau 
elemente publicitare, acestea din urmă nedepăşind 25% din suprafaţa acoperită. 

(4) Amplasarea de mijloace de publicitate pe schelele montate pe faţadele construcţl!lor aflate în 
curs de executle a lucrărilor de Intervenţii , ori pe elementele de împrejmuire a şantierului aferent 
se face cu condltla autorizării amplasării acestora împreună cu lucrărtle prlvlrld organizarea 
executării lucrărilor de construcţii, sau ulterior, pentru o perioadă mai mică sau cel mult egală cu 
durata autorizată a organizării de şantier. 

(5) Proprietarii mijloacelor de publicitate au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru 
întreţinerea şl repararea acestora, ori de câte ori este necesar. 

(6) Sistemele de ancoraj ale mijloacelor de publicitate amplasate pe construcţii existente sunt 
supuse lnspecţlllor obligatorii privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor, conform art. 
S, altn (4) din Legea 185/2013. 



CAPITOLUL II REGUU GENERALE PRIVIND AMPLASAREA TUTUROR CATEGORIILOR DE 
MIJLOACE DE PUBLICITATE 

Art. 17 
(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate se poate face atât pe domeniul public sau pnvat al 
statului şi al unltătllor admlnlstratlv-teritorlale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizlce 
sau juridice, cu acordul acestora şl cu respectarea prevederilor legaie. 

(2) Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizării constructlllor-suport pentru mljloacele de 
publicitate şi a avlzulul de publicitate temporară, Indiferent de regimul de proprietate al lmobUelor 
sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul mijloacelor de publicitate are obllgatla 
aflşărH permanente de materiale publicitare. 

(3) în situaţia in care proprietarul mijloacelor de publicitate nu are contracte de publicitate în 
derulare, va afişa materia le privind propria activitate sau materiale privind campanii educatlonale, 
umani tare, sociale, culturale de Interes public, sau cu conţinut Informativ, privind monumente 
Istorice, zone istorice sau zone de Interes turistic din municipiu! Bacău, ce vor fi puse la dlspozltle 
de către municipiul Bacău. 

(4) Primarul, prin aparatul de spedalltate, este obligat să ceară proprietarului mijlocului de 
publicitate desflintarea acestuia, atunci când constată lipsa afişării materialelor publicitare, a 
materlale!or privind propria activitate sau materiale prMnd campanii educaţlonale, umanitare, 
sociale, culturale de Interes publlc, pe o perioadă mal mare de 60 de zlle. 

Art.18 
Mijloacele de publicitate care se amplasează in zona drumurilor publice se autorizează şi se 
execută cu respectarea prevederllor actelor normative în vigoare privind regimul drumurilor şi 

cfrculatla pe drumurile publice, precum şi ale legislaţiei ce reglementează domeniul public şi 
regimu! proprletătJi. 

Art. 19 
(1) Amplasarea mijloacelor de publlcltate este interzisă in următoarele situaţii: 
a) în ariile naturale protejate de Interes naţional ş! Internaţional sau comunitar (situri Natura 

2000), cu excepţia Intravilanelor Incluse în acestea; 
b) în spatii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită; 

c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuinţe colective; 
d) pe clădlrile reprezentând sedi i ale autorităţilor admlnlstratlei publice locale şi centrale, precum 

şi ale instltutlllor publice, cu excepţia afişajelor care anunţă activitatea ce se desfăşoară în 
Interiorul sedlllor şi a evenimentelor, campaniilor educationale, umanitare, soclale, rnlturale 
de Interes public organizate de aceste lnstltuţll ; 

e) pe arbori; 
f) pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, Indiferent de categoria acestora, in curbe şi în 

Intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie, in ampriza şi în zonele de siguranţă, precum şi 
pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţi! în curbe şi in Intersecţii ; 

g) pe oblectele de artă monumentală şi monumentele de for public; 
h) pe monumentele Istorice, cu excepţia firmelor care anunţ~ activitatea ce se desfăşoară în 

Interiorul clădirii şi a mesh-urllor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/ 
restaurare în condit ille Legii nr. 185/ 2013, cât şi a prezentului Regulament; 

I) pe clădirile aflate în stare avansat~ de. deteriorare, în sltuatla în care amplasarea mijlocului de 
publicitate afectează structura de rezistentă şijsau stabilit atea şi integritatea elementelor 
constructive şi decorative ale anvelopei clădl ril ; 

j ) în Incinta şi pe elementele de împrej muire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, troiţelor, scuarurllor, 
parcurilor şi grădinilor publice; 

k) în zona de publicitate restrânsă - Zona 1, aşa cum sunt detaliate în prezentul regulament; 



I) în Interiorul lntersecţlllor şi al sensurilor glratorll, in spaţiul destinat clrculatlei autovehicolelor 
şi semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în condiţii normale a traficului ar putea fi 
perturbată; 

m) pe parapetele şi/sau peretll pasajelor rutiere subterane şi supraterane ori sub poduri, şi in zona 
trecerilor de cale ferată la nivelul carosabilului; 

n) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe porta!e cu semnalizare rutieră sau în soluţii 
Independente autoportante în traversarea drumului; 

o) se Interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafeţelor vitrate ale clădirilor; 
p) în zona drumului public, dacă acestea pot fi confundate cu indlcatoarele sau cu instalaţiile ce 

servesc la semnalizarea rutieră; 
q) la trecerile la nivel cu calea ferată, dacă amplasarea acestora ar diminua vlzbilltatea din zona 

în care conducătorul de vehlcul este obligat să se asigure. 

(2) Se Interzice amplasarea de afişe, postere, anunţuri pe stâlpll de Iluminat stradal sau pe orice 
alt suport (garduri, faţadele clădlrllor, puncte de transformare electrice et c.) amplasate pe 
domeniul public. 

CAPITOLUL III REGULI SPECIFICE PENTRU CATEGORIILE OE MIJLOACE OE PUBLICITATE 

SECTIUNEA 1 - Reguli generale privind amplasarea firmelor 

Art. 20 
(1) Finnele se amplasează pe faţadele clădlrilor sau in locuri speclal amenajate, după cum 
urmează: 
a) pe clădirile de locuit având spaţii cu altă destinaţie la parter sau mezanin, se amplasează numai 

pe porţiunea de fatadă corespunzătoare acestor spaţii sau pe parapetul plin şi continuu al 
primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor; 

b) firmele în consolă se amplasează la o inălţlme minimă de 3,00 m de la nlvelul trotuarului sau 
la partea Inferioară a aticului. Fată de planul vertical al faţadei, firmele vor putea leşi în consolă 
maximum 1,20 m, dar păstrând o distanţă de minimum 1,00 m faţă de planul vertical ce trece 
prin bordura carosabllului sau faţl§ de limita Interioară a plantatlel de aliniament; 

c) copertinele pe care se Inscripţionează o firmă vor fi amplasate la minimum 3,00 m înăltlme 
faţă de nivelu! trotuaru Iul dar nu mal putln de cota Interioara a aticului. Ele vor păstra o distanţă 

( 

de minimum 1,00 m ta~ de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fată de limita ( 
Interioară a plantaţiei de aliniament; 

d) în cazul amplasării firmelor pe at icul d~dirllor de locuinţe colective sau pe parapetul plln al 
etajului I, după caz, firmele nu vor depăşi dimensiunile elementelor constructive~suport. Noua 
firmă se va alinia la dimensiunile firmelor din vecinătate, formând un front unitar; 

e) în cazul apartamentelor în care se derulează activităţi cu caracter temporar situate in clădiri 
de locuinţe colective, firmele aferente se amplaseazl:î la parterul clădirii, cu acordul 
proprietarilor afectaţi conform Jeglslaţlel in vigoare. 

(2) în sltuatia prevăzută la alin, ( 1) lit. e), firmele se amplasează astfel : 
a) in zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamentul este situat fa alte niveluri decât 

la parter sau demisol; 
b) fără a depăşi l imita spatiulul respectiv, dac~ apartamentul este amplasat la parter sau 

demisol. 

Art. 21 
{l) Amplasarea fi rmelor şi copertinelor Inscripţionate se autorizează în condiţille art. 20. 

{2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autorizaţia de construire nu este necesară în cazul 
firmelor inscrlptionate pe vitr inele şi uşile de acces, în condiţiile prezentului Regulament. 



(3) Firmele inscripţionate pe vltrlnele/uşlle de acces se pot amplasa în baza avizului emis de 
autorităţile admlnistraţlel publice, după obţinerea avlzulul Subcomisiei de Estetică Urbană, cu 
respectarea prezentului Regulament. 

Art. 22 
(1) În cazul firmelor llurnlnate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o Iluminare 
uniformă, care să pună în valoare dădirea şi care să nu deranjeze traficul auto şi pietonal, 
reflectoarele fi ind mascate de elemente ale construqiel sau firmei. 

(2) Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului. 

(3) Firmele Iluminate amplasate în zona drumului public nu vor folosi culorile specifice a 
semna11zărllor rutiere şi nici lumină Intermitentă . 

Art. 23 
( 1) În zona centrală (Zona de publicitate restrânsă) fi rmele vor fi amplasate astfel: 
a) perpendicular pe faţadă, cu sistem de prindere în consolă in concordanţă cu stilul arhitectural 

al clădirii/ieşite în consolă max. 0,70 m şi fără a depăşi suprafaţa de afişaj de 0,50 mp 
sau 

b) în planul fatadel: slmbol grafic sl/sau litere amplasate Independent {fără suport comun), 
luminoase sau Iluminate arhitectµral, al ~ror design să nu contrasteze cu elementele stilistice 
din arhitectura Imobilului (formă, culori, et c) , care să nu acopere elementele de arhltectură, 
elementele decorative ale fatadel, Iar în documentatla de autorizare se va prezenta un 
fotomontaj cu desfăşurarea stradală în care va fi Inclusă propunerea în contextul existent. 

(2} Toate propunerile de amplasare firme din această zonă, Inclusiv propunerile pentru clădi rile cu 
arhitectură modernă, vor fi supuse avizării Subcomlslel de Estetică Urbană. 

{3) Copertinele, umbrelele, marchizele, parasolarele sau alte asemenea structuri amplasate pentru 
protecţia dădirilor şi teraselor din aceast.li zonă vor fi Inscripţionate doar pe suprafata verticală 
{franjurată), 

(4) Pentru Imobilele încadrate in oricare dintre categorll!e de monumente Istor ice prevăzute de 
lege - monumente, ansambluri, situri - lnduslv la anexele acestora, Identificate in acelaşi Imobil , 
se va alege doar una din cele două varlante de la alin. (1) şi se autorizează conform leglslaţlel în 
vigoare. 

(5) Firma menţionată la alln {1) lit , b) se va amplasa direct pe faţada sau elementul arhitectural 
al construcţiei, fără a se adăuga un suport comun/panou tip bond/materiale textile de orlce fel. 

SECŢIUNEA a 2-a • Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a 
ecranelor şi publicităţii luminoase 

Art. 24 
(1) Amplasarea panourilor publicitare şl a ecranelor publlcltare, atât pe domeniul public cât şl 
privat, se va face numai după obţinerea autorlzatiel de construire, emisă conform prevederllor 
legale în vigoare şi în baza unul contract de închiriere/ concesiune valabil inchelat cu 
proprietarul/admlnistratorul Imobilului . 

(2) Amplasările panourilor publlcitare şi a ecranelor publicitare, pe proprietătî private ale 
persoanelor fizice/juridice sau pe domeniul public/privat al unităţii administrat ive, sunt considerate 
ca fiind lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, iar durata de existenţă a panourilor publicltare 
amplasate este egală cu durata contractului dintre operator .şi proprietar. 

Art. 25 
(1) Este interzisă amplasarea oricărui mijloc de publicitate pe stâlpii de telecomunicaţii din lemn 
şi/sau pe cel special destinaţi susţinerii semafoarelor. 



{2} Este permisă amplasarea de mijloace publld tare pe st âlpii de iluminat şi/sau pe altl stâlpi ce 
permit amplasarea de mijloace publlcltare, numai cu avizul autorltăt!I admlnlstratlel publice locale 
ş! a avizului detJnătorului/proprletarulul sau administratorului stâlpulul şi doar în condlţiile art. 15 
şi 16 din prezentul Regulament. 

Art. 26 
(1) Pot fl ampl asate panouri şr ecrane publicitare şi publlcltate luminoasă pe fatadele, pe terasele 
ori acoperişurile clădlrllor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constit uie o sursă de 
accldente şi să nu afecteze structura de rezlstenţ~ şi f unct1onarea optimă a acestora sl nici pe 
locatarii din Imobilele învecinate. 

(2) Pot fi amplasate ecrane publlcltare, care să fle dotate cu sisteme care să permită modificarea 
tntensltătli luminllor, pe calcanele, pe faţadele, pe t erasele ori acoperişurile clădirilor, astfel încât 
s!1>tt'!mel l'! lor el~ rirlnciere sii nu confitlhi le o sur.-ă ele accidente şi să nu afecteze structura de 
rezistentă şi funcţionarea optimă a acestora şi, de asemenea, prin Intensitatea lumini! şi frecventa 
succedării lmagln!lor derulate, să nu existe riscul perturbării circulaţiei rutiere in zona în care sunt 
amplasate. În aceste situaţii avizul Polltiel Rutiere este obligatoriu. 

{3) Proprietarii ecranelor publicitare amplasate potrivit prezentului Regulament sunt obllgatl ca, 
pe t imp de noapte, să reducă Intensitatea lurninli acestor mij loace de publicitate cu 65%. 

( 4) Amplasarea panourilor publicit are, a ecranelor şi publicitătli luminoase pe ci l!ld!rl se autorizează 
numai în baza unei expertlze tehnice elaborate in condiţiUe legll de către experţi t ehn!cl atestaţi, 
precum şi a documentaţiei tehnice pentru autorizare, verificată de verificatori de proiecte atestatl 
pentru cerinţele esenţiale de calitate "rezistentă mecanlcă şi stabili tat e", "slgurant~ în exploatare" 
şi "securitate la Incendiu", prevăzute de l egislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, 

(5} Panourile publicitare ale ecranelor şi publicităţii luminoase, amplasate pe calcanele sau faţadele 
clădirilor existente, nu vor depăşi lfmltele acestora şi se vor supune condlţillor de autorizare 
specificate prezentului Regulament. 

Art. 27 
( 1) Proprietarii ecranelor publicitare au obligaţia transmiterii de Informaţii de interes public şl local, 
precum şl Informaţii de interes pentru populaţie în cazul unor situaţii de urgentă. 

( 2) În situaţia în care proprietarul panourilor publicitare ale ecranelor şi publlcltătil luminoase nu 
are contracte de publicitate in derulare, va afişa materiale pr!Vind propria actlVltate sau materiale 
privind campanl! educaţionale, umanit are, sociale, culturale de Interes publlc sau cu conţinut 
informativ privind monumentele istorice sau zone de Interes turistic din municipiul Bacău. 

( 3) Conţinutul şl modul de transmitere a Informaţiilor vor fi stabilite prin protocol încheiat intre 
proprietarii ecranelor publicitare şi autorităţile administraţiei publ ice locale, respectiv alte instituţii 
abilitat e ale statului. 

Art. 28 
În sltuatia amplasării pe terasele sau acoperişurile construcţiilor, panourile publicitare, ecranele şl 
publlcltatea luminoasă vor avea următoarele înălţimi : 
a) cel mult 3,00 m, dacă faţada construcţiei-suport are înăltlmea mal mică de 15,00 m ; 
b) cel mult 1/5 din inăltlmea faţadei , dar nu mal mult de 6100 m, dacă faţada construcţiei-suport 

are înălţimea mal mare de 15,00 m. 

Art. 29 
(1) Pe stâlpi! de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizări rutiere şi indicatoare de 
circulatle se pot amplasa panouri peste cota minimă de + 3,00 m de la sol. 

(2) Pe un stâlp se pot amplasa maximum două mijloace publicitare, obligatoriu de aceeaşi 
dimensiune şi simet ric aşezate de o parte şi de alta a stâlpului, iar proiecţia la sol a fiecărui mij loc 
de publicitate se va situa în afara gabaritului carosabilului. 



(3) Panourile amplasate pe stâlpi în vederea promovării unor activităţi culturale, economice, de 
agrement sau divertisment de scurtă durată, vor avea dimensiunea maximă de SO x 70cm şi vor 
fi confecţionate din materiale rezistente la Intemperii, 

Art. 30 
( 1) Panourile publicitare, ecranele şi publicitatea luminoasă amplasate pe sol vor fi montate astfel 
încât să nu împiedice clrculatia rutieră şi/sau pletonală, ori accesul pietonal şi/sau al 
autovehiculelor de intervenţie pe proprietăţi, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

(2) Ecranele publicitare amplasate pe sol trebuie să respecte conditlile tehnice referitoare la 
luminozitate şi frecventa succedării imaglnllor derulate, pentru a nu exista riscul perturbării 
circulaţiei rutiere în zona in care sunt amplasate. În această situaţie este necesar să se obţină 
Avizul de la PoJl~ia Rutleră şi să se respecte condltllle tehnice prevăzute la art. 26. 

(3) Panourile publldtare, lndlferent de tJpul de proprietate pe care au fost montate, vor fi 
amplasate astfel încât proiecţia la sol a acestora să fie in totalitate în Interiorul proprletătll pe care 
au fost autorizate. 

Art. 31 
(1) Pe străzile de categoria I, II şi III, conform claslfld!lril prevăzute de leglslatla în vigoare prMnd 
regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare cu respectarea legii şi a prezentului 
Regulament. 

(2) Panourile de mld dimensiuni, respectlv cu suprafaţă maximă de 2,20 mp, se amplasează la o 
distantă de cel pu~ln 25,00 m pe sens i ntre panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri}. 

(3) Panourile de man dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 36,00 mp, se amplasează la 
o dlstanţă de cel puţin 40,00 m pe sens intre panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri). 

(4) Sunt exceptate de la prevedenie alin. (1) - (3) mijloacele de publicitate amplasate în Interioru! 
Incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hlpermagazlnelor, parcurilor comerclale, 
parcurilor Industriale, astfel definite în conformitate cu legislaţia in vigoare. 

Art. 32 
(1) Se interzice montarea pe trotuare şi spaţii pietonale cu lăţlmea mai mică de 2,00 m, precum 
şi pe zonele verzi dintre trotuar sau spatfu pietonal şi carosabil, a panourilor pubUdtare cu 
structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie. 

(2 ) Realizarea elementelor de fundare/ancorare, necesare asigurării stabilităţii panoului de 
reclamă publicitară, se execută obllgatorlu îngropat, respectlv sub cota suprafeţei 

solului/trotuarului, pânli la nivelul solului. 

Art. 33 
De•a lungul drumurilor de Interes naţional, judeţean, precum şi european, conform clasificării 
prevăzute de leglslatia in vigoare privind regimul drumurilor, în cadrul zonei de protecţie a acestora 
se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele condiţii : 

a) la minimum 3,00 m inăltlme de la sol, pentru panourile cu suprafata utilă mai mare de 2,50 
mp per faţă; 

b) cu d istanta de minimum 30,00 m intre două panouri publlcitare pe sectoarele de drum din 
intravilan; 

c) cu distanta de minimum 50,00 rn intre două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din 
extravilan; 

d) in afara curbelor cu vizibilitate redusă. 



Art. 34 
(l) Pentru amplasarea în zona drumului publfc a panourilor publicitare, fără a periclita siguranţa 
clrculaţlei, sunt obligatorii pe lângă autorizaţia de construire, acordul administratorului drumului 
respectiv. 

{ 2) Deţlnătortf cu orice titlu, al panourilor publicitare acceptate prin acordul administratorului 
drumului, sunt obligaţi ca in termen de 60 de zile de la primirea înştiinţării să execute, pe cheltuiala 
lor şi fără nicio desp~gublre din partea administrat orului drumului, demolarea, mutarea sau 
modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este Impus de construirea, modernizarea, 
modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului pubUc, precum şi de asigurarea condlţlllor 
pentru siguranţa clrculaţiel . 

(3) În cazul nerespectl!rll prevederilor alin. (2), administratorul drumului poate realiza lucrările 
necesare pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor in 
conformitate cu reglementările in vigoare. 

{4) Administratorul drumului este obligat să notifice deţinătorii de panouri publicitare autorizate 
in zona drumulul, cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum şi termenul in care 
aceştia sunt obllgaţl să le desfiinţeze, să le mute sau să le modlflce, după cum urmează: ( 
a) cu cel puţin 3 luni înainte de lncePf!rea lucrăr1lor a căror execuţie Impune desfiinţarea, mutarea 
sau modificarea, pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv; 
b) cu cel puţin o lună înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţlllor acceptate cu 
caracter provizoriu. 

(5) Este Interzisă amplasarea panourilor publlcltare în curbe şi în tntersectllle la nivel ale căllor de 
comunicaţie, în ampriză şi în zonele de siguranţă ale drumului, precum şi pe suprafeţele de teren 
destinate asigur~rll vlzlbllltăţll in curbe şi in lntersecţll . 

(6) Se Interzice amplasarea mijloacelor de publicitate sau reclamă şi a construcţiilor, cu excepţia 
statuilor şi a monumentelor, in curbe şi în lntersecţllle la nivel ale c!ilor de comunlcaţle, în ampriza 
şi în zonele de slguranţă, precum şi pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii in curbe 
şi în Intersecţii. 

(7) Mijloacele de publicitate sau reclamă, prevăzute la alin. (6), existente sau în curs de execuţie, 
pentru care nu s-au obţinut acordul prealabil şi autorizaţia administratorului drumului de 
amplasare, se vor desfiinţa de către deţlnătorl, pe cheltuiala acestora, în termenul stabilit de 
administratoru! drumului, respectiv de la data la care administratorul drumului a notificat că a luat ( 
la cunoştinţă de amplasarea lor. 

(8) Este Interzisă amplasarea panourtlor publlcltare la o distanţă mal mică de 150 m, calculată de 
la intrarea, respectiv Ieşirea din Intersecţie. 

(9) Se Interzice amplasarea panourilor publicitare în locurile in care acestea obturează vizibilitatea 
Indicatoarelor rutiere. 

Sf;CJJUNEA a 3•a - Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile 

Art. 35 
(1) Pe trotuarele/spaţiile pietonale cu o lătlme de cel putln 2,0Dm se pot amplasa panouri 
publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau 
acţiuni promotionale, specifice activitătil desfăşurate de beneficiarul publicitătll , in următoarele 
conditii : 
a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m; 
b) amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spaţiului destinat activităţii care face 

obiectul publicităţii şi numai pe durata programului zilnlc de funcţionare a ace.stuia. 



(2) Este interzisă amplasarea panourilor mobile portante (trepiede, pliante, sandwlch, etc) in Zona 
1 • zona centrală (Zona de publicitate restrânsă) • definită conform art. 9. Nerespectarea 
Interdicţiei atrage, pe lângă aplicarea sancţiunilor contravenţionale, şi alte măsuri, respectiv, 
ridicarea acestora de către Primăria municipiului Bacău. Recuperarea acestor mijloace se poate 
face, după achitarea amenzli contravenţionale, în cel mult 30 de zile de la ridicare. În caz de 
nerldlcare în acest Interval, aceste mijloace se vor casa. 

(3) Amplasarea panourilor publicitare mobile pliante se face după obt!nerea avizului emis de 
serviciu! de spedalltate din cadrul Primăriei municipiului Bacău. 

SEgIUJ'!§A a 4•a • Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport 
publicitar 

Art. 36 
(1) Pot fi utllizate ca suport publicitar următoarele tipuri de mobilier urban: adăposturile destinate 
publlculul/Stiltllle de autobuz, chloşcurlle de ziare şi alte chioşcuri cu actlvitătl comerciale, 
suporturile port-afiş şi altele asemenea, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament 
privind amplasarea mijloacelor de publicitate. 

(2) Adăposturile destinate publicului şi staţllle de autobuz pot fi utlflzate ca suport de publicitate 
pentru panourile amplasate pe acestea sau care fac parte din componenta acestora. 

(3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei sectlunl suporturile/panourile publicitare care sunt 
Induse în adăposturile destinate publlculul şi statllle de autobu7. şi fac parte lntegran~ din acestea 
şi care au fost autorizate împreună cu acestea, în conformitate cu legislaţia in vigoare la data 
autorizării. 

{4) Chioşcurile de zlare şi alte chioşcuri cu activităţi comerciale pot fi utilizate ca suport de 
publicitate, dacă sistemul constructiv al chioşcurilor respective permite o astfel de utillzare. Dacă 
publicitatea se face prin colantare, suprafata totală de publicitate poate fi egală cu suprafata 
chloşcu!ul, caz în care este obltgatorlu de obţinut avizul Subcomisiei de Estetică Urbană. Excepţie 
de la prezentul aliniat sunt chioşcurile amplasate în Zona 1. 

(5) Se pot Instala panouri pe acoperişul adâposturllor destinate publlculut, statlllor de autobuz şi 
al chioşcurilor, dacă sistemu! constructiv permite susţinerea unor elemente suplimentare care să 
nu pună in pericol siguranţa cetătenllor. 

(6) Suporturile port-al'lş amplasate de municipiul Bacău vor putea fi utilizate numai pentru afişe 
şi/sau anunturl de spectacole şl manifestări culturale. Este Interzisă suprapunerea de afişe de 
spectacol in cazul !n care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depăşit. 

!if:CJlUNEA a s~a - Reguli generale privind amplasarea bannerelor şi steagurilor 
publicitare 

Art. 37 
În municipiul Bacău se Interzice amplasarea bannerelor publicitare. 

Art. 38 
(l) Steagurile publicitare montate pe catarg şi pe stâlpi, fa inălţlrnea minimă de 3,00 m de la cota 
terenului amenajat, se amplasează numai în locuri în care nu împiedică vlzibllltatea circu laţiei 
rutiere. 

(2) Pe un catarg sau stâlp se pot amplasa maximum două steaguri, obligatoriu la aceeaşi inălţlme 
faţă de sol, de acelaşi dimensiune şi montate echilibrat pe ambele laturi ale catargului/stâlpulul, 
în acelaşi plan. 



(3} Suprafaţa fledkul steag este mar mică sau egală cu 2,50 mp, Iar baza acestuia nu va putea 
depăşi suprafata de 0,80 m. 

(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)·(2) steagurile publicitare amplasate in Incintele 
centrelor comerciale, supermagazinelor, hlpermagazlnelor, parcurllor comerciale, parcurUor 
Industriale astfel deflnlte în conformltate cu leglslatla în vigoare, cu condltla să nu afecteze 
vlzlbllltatea clrculaţlel rutiere. 

{5) În Zona 1 se inter.zlce amplasarea acestor tipuri de mijloace publicitare, cu excepţia celor cu 
scop de Informare şi promovare a turlsmului sau a unor evenimente publlce organizate de, sau 
împreună cu, autorit~ţlle publice locale. 

Art. 39 
Durata de menţinere a steagurilor publicitare va fl de maxim 90 de zlle calendaristice, cu 
posibilitatea prelunglrll acestei perioade cu încă o perioadă de 90 de zlle. 

SECTXUNl;A a §-a - Reguli generale privind amplasarea mesh•urilor 

Art. 40 
În municipiul Bacău se lnterzlce amplasarea mesh•urllor publicitare. 

Art. 41 
(1) Proprietarii cl~dlrllor neingrljlte, în accepţiunea prevederilor H.C.L, 368/29.12.2016, precum 
şi cel al dădlr11or la care se efectuează lucrări de construire/desfiinţare sau intervenţii la construcţll, 
aflate in Zona 1 - zona central~ (Zona de publlcltate restrânsă), sunt obligaţi să le protejeze vizual 
faţă de spaţiul public, după cum urmează: 
a. Pe perioada executării lucrărilor de construire/desfiinţare sau Intervenţii la construcţii (în baza 

unei autorizaţii valabile) - prin montarea de mesh-uri sau plase de protecţie perimetrale, ce 
vor fi Imprimate conform art. 16, care vor fi menţinute pe toată perioada executării lucrărilor; 

b. În situaţia în care sunt sistate sau întrerupte lucrările, construcţia va fi protejată cu mesh-url 
sau plase de protecţie perimetrale, ce vor fi Imprimate confonn art. 16, care vor f1 menţinute 
pe toată perioada de conservare a lucrărilor; 

c. în situaţia dădlrilor neîngrijite, obligativitatea protejării vizuale a acestora începe la 60 de zile 
după primirea notificării scrise de către propr!etar/imputemlclt/adminlstrator/ reprezentant 
legal (persoană responsabilă) transmise din partea Primăriei Munlclplu!ul Bacău, notificare ce 
se va realiza de către lucratoril Poliţiei Locale sau alte persoane împuternicite de către Primarul 
Municipiului Bacău, in urma constatării stării clădirilor. Notificarea va cuprinde şi prima 
somaţie din partea Prim~rlel Munlc!plului Bacău, conform Procedurii de lucru aprobate prin 
HCL 368/2016 referitoare la obllgatlVltatea de a efectua lucrările de întreţinere/ 
restaurare/consolidare necesare în termen de 6 tuni. Protecţia vizuală, în această situaţie, va 
n menţinută până la intocmlrea şi predarea către beneficiar a procesului verbal de 
conformitate; 

d. În situaţiile in care a fost deja transmisă somaţia către persoana responsabilă în vederea 
efectuării lucdkllor de întreţinere/restaurare/consolidare, odată cu intrarea în vigoare a 
prevederilor prezentului Regulament, vor fi luate măsuri de notificare a acesteia cu privire la 
obligativitatea protejării vizuale a faţadei/faţadelor deteriorate, cu acelaşi termen de 6D de 
zlle pentru instalarea mesh-urilor sau plaselor de protecţie sus-menţionate; 

e. După Intrarea în vigoare a prezentului Regulament, autorizaţiile de construire/desfiinţare vor 
conţine specificaţiile menţionate la alin. (1). 

(2) Amplasarea acestor mijloace publicitare se face în baza avizului compartimentului de 
specialltate. 



S!;CTIUNEA a 7-a - Reguli generale privind amplasarea Indicatoarelor publicitare 
direcţionale 

Art. 42 
(1) Este permisă amplasarea de lndlcatoare publicitare dlrecţionale pe stâlpii de !luminat public, 
ampl asat! în afara Intersecţiilor sau al sensurilor giratorii, dacă pe aceştia nu sunt montate 
semnallzărl rutiere, în următoarele conditil : 
- nu folosesc lumină dinamică iar cele cu lumină statică nu vor folosi culorll e specifice 

semnalizărllor rutiere; 
• vor avea dimensiunile de 0,80 x 1,20m, amplasate "portret"; 
- înălţimea de amplasare este de minimum 3.00 m; 
• pe un stâlp se poate monta un singur Indicator publicitar direcţional ; 

- proiecţia la sol a Indicatoarelor publlcitare se va situa în afara gabaritului carosabilului. 

(2 ) Amplasarea pe stâlpl-suport pentru Indicatoarele publlcitare direcţionale şi a casetelor 
publicitare se va realiza cu respectarea condiţiilor de autorizare/avizare din prezentul Regulament. 

{3) Se pot amplasa stâlpi dln ţeavă metalică - suport pentru mljloace publicitare direcţionale cu 
dlmenslunile de 0,80 x 1,20m - numal în apropierea spaţiului destinat actlvltaţll care face obiectul 
publlcltătll , fără a perturba activitatea altor agentl economici şi profilul t ransversal al străzii 
permite clrculaţla fluentă, atât pietonal cât şi rutier. Amplasarea acestor stâlp! se va face numai 
cu respectarea condlţlllor de autorizare/avizare din prezentul Regulament . 

{4) Durata de menţinere a Indicatoarelor publicitare direcţionale va fi de maxim 90 de zile 
calendaristice, cu posibilitatea prelungirii aceste! perioade cu int:A o perioadă de 90 de zile. 

( 5) Indicatoarele publicitare dtrectionale pentru o perioadă mal mare de 180 de zile, se amplasează 
numai după obtlnerea autorlzatiei de construire, emisă conform prevederilor legale în vigoare, şi 
în baza unul contract de 7nchlriere valabil inchelat cu administratorul stâlpului. 

(6) Operatorii de publicitate care deţin o autorizaţie de construire valabilă pentru amplasarea de 
Indicatoare publicitare direcţionale şi un contract valabil încheiat cu administratorul stâlpulul, in 
situaţia închelerlt unul alt contract cu un alt beneficiar al publidtăţll, pot amplasa nolle Indicatoare 
pe stâlpii pentru care deţin o autorizaţie valabilă, după obţinerea Acordului structurii de specialitate 
din cadrul Primăriei municipiului Bacău. 

Şl;CTIUNEA a s-a - Reguli generale privind publicitatea temporară şi proiectele 
publicitare speciale 

Art. 43 
(1) Orice persoană fizică sau jurldlcă poate beneficia de dreptul la publicitate temporară in 
conditille Legii nr. 185/2013, ale prezentulul Regulament priVlnd amplasarea mijloacelor de 
publicitate, ale contractelor pe care Primăria Municipiului Bacău le are în derulare precum şi a 
hotărârilor Cons!llulul Local Bacău. 

{2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporară se va stablll în baza avizului sau a autorizaţiei 
de construire emise de structura de ~cialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, în 
concordantă cu prezentul Regulament. 

(3) Panourile amplasate pe stâlpi în vederea promovării unor activităţi culturale, economice, de 
agrement sau divertisment de scurtă durată, vor avea dimensiunea de 50 x 70cm şi vor fi 
confecţionate din materiale rezistente la intemperii. 

(4) Proiecţia la sol a indicatoarelor publicitare se va situa in afard gabaritului carosabilului. 

? 



Art. 44 
În vederea obţinerii avizulul pentru publlcitate temporară mljloacele de publicitate trebuie să 
îndeplinească următoarele cor.dit!!: 
a) să fie folosite ca purtător de mesaj in cadrul unor activităţi de promovare cu durată determinată 

şi precizată in mod explicit în cererea de emitere a avizului, depusă de sollcitant; 
b) să poată fi montate/demontate in/dln toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru 

publicitate temporară, în cel mult 72 de ore; 
c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publlcltate temporară să fie aduse la starea 

lnltială, în cel mult 72 de ore de la inchelerea termenului de valabllltate a avizului pentru 
pubilcitate temporară. 

Art. 45 
(1) Autorităt!le administraţiei publice locale vor Identifica, împreună cu operatorll de publlcltate 
care solicită avizul, amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporar~ şi pentru 
prolectere publlcltare speciale. 

(2} În situaţia în care la încheierea perioadei de valabllltate a avizului pentru publicitate temporară 
există mal multe solldtărl de amplasare de mijloace de publicitate temporară, autoritatea 
administraţiei publice locale va atribui amplasamentul primei solicitări primite în ordine cronologică 
la registratura Primăriei Munlclplulul Bacău, conform prezentului Regulament. 

(3) În cazul sol!cltărll schimbării locatillor în alte amplasamente decât cele stabilite lnttlal, se va 
obţine avizul pentru publicitate temporară al structurii de specialitate din cadrul Primăriei 
Munldp!ulul Bacău, 

(4) Schimbarea locaţiilor prevăzute la alin. (3) se va face numai în situaţia în care locatllle lnltlal 
avizate nu mal pot fi puse la dispozltla contractantului ca urmare a executării unor lucrări de 
Interes public, cu respectarea Regulamentului. 

Art. 46 
(1) Structurile publlcitare autoportante şi proiectele publicitare speciale se avizează cu respectarea 
prevederilor privind publicitatea temporară prevăzute în Legea nr. 185/2013, 

(2) Executarea şi amplasarea structurilor publicitare autoportante şi a proiectelor publicitare 
speciale se face în baza unei documentaţii tehnice întocmite de specialişti atestaţi conform 
competenţelor din Legea 50/1991. 

Art. 47 
(1) Panourile lmoblllare "De vânzare/De închiriat" vor respecta în mod obligatoriu designul grafic 
prezentat in Anexa 2 la prezentul Regulament. 

(2) Panourile "De vânzare/De închiriat" vor avea următoarele dimensiuni: 
- 0,80 x 1,20m pentru panourile amplasate până la maxim 5,00m înălţime; 
- 1,00 x 2,oom pentru panourile amplasate la mal mult de s,oom. 

(3) Panourile Imobiliare "De vânzare/De închiriat" pot fi confecţionate din diferite materiale, pot fi 
montate prin colantare pe suprafaţa vitrată a spaţiului sau prin sisteme de prindere ce nu afectează 
structura şi elementele decorative ale faţadei. 

{4) Pentru amplasarea panourilor de tipul "De vânzare/De închiriat" se va obţine avizul pentru 
publicitate temporară al structurii de speclalitate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău pentru 
întreaga durată necesară tranzacţiei. 



§.ECTIUNEA gi !,?-a - Reguli generale privind amplasarea afişelor publlcltare, a an unturilor 
de mică publicitate şi colantarea spaţiului vitrat 

Art. 48 
(1) În vederea asigurării eficientei Jnfonnări a cetăţenilor, a llbertăţll de expresie şi esteticii urbane, 
Primăria municipiului Bacău are obllgat la de a Instala în amplasamente cu vlzlbllltate, in condltiile 
prezentului Regulament, panouri special destinate afişelor publicitare pentru spectacole publice, 
teatre, concerte şi altele asemenea şi a anunturllor de mică publicitate. 

(2) Panourile prevăzute la alin. ( 1) vor fi curătate săptlimânaf prin grija compartlmentelor de 
specialitate din cadrul Primăriei municipiului Bacău. 

(3) Amplasarea afişelor colante, lncluslv afişele electorale, se va face doar pe panourile specJale 
destinate acestora. Toate afişele vor fi avizate de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei 
munlclplulul Bacău, excepţie făcând cele folosite pentru cand!daţl in perioada alegerilor electorale. 

(4) Amplasarea afişelor, distribuirea de mostre şi tipărituri (pliante, tlyere, etc) prin lntem,edlul 
dlfuzorllor volanţi, se va desfăşura in baza avizului emis de serviciul de specialitate din cadrul 
Primăriei municipiului Bacău. 

(5) Taxa de afişaj de la persoanele fizice şl/sau juridice, care afişează mesaje pe aceste sisteme 
de afişaj public, se va stablll şi revizui anual în cadrul HCL cu propuneri de alte taxe neprevăzute 
de Codul Flscal. 

Art. 49 
Este Interzisă amplasarea de afişe publicitare plin aplicarea lor directă pe orice suprafaţă 
neamenajat! în scop publicitar sau care să acopere alte afişe publicitare deja existente, postate 
anterior, aflate in perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenlmente/aqiunf/campanll 
aflate in derulare sau care urmează să se deruleze. 

Art. 50 
(1) Se permite colantarea (aşa cum este definită în prezentul Regulament), doar după obţinerea 
avizului structurii de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău . Colantarea se poate 
reface fără avizul structurii de specialitate din cadrul Prlmăr!el municipiului Bacău doar dacă se 
păstrează carcaterlsticlle Iniţiale. 

(2) Colantarea se poate fa ce parţial/Integral cu o singură culoare. 

(3} Elementele susceptibile a Intra in categoria celor publicitare vor ocupa o suprafaţă maximă de 
15 sau 30% (conf. art. 16) din suprafaţa vitrată a ferestrelor de pe faţada vizată. 

SECTIUNEA a 1Q-a ~ Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare şi pe 
mijloace de transport in comun 

Art. 51 
Caravanele publicitare, vehiculele special echipate in scopuri de publicitate (care sunt adaptate 
realizării de reclamă şi publicitate), prin lipirea de afişe, montarea de panouri sau Inscripţionarea 
cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi autorizate să circule pe teritoriu! localităţii cu 
conditia obţinerii avizului pentru publicitate temporară, pe o durată determinată şi pe un traseu 
stabilit de autoritatea adminlstrat}el publice locale, conform prevederilor conţinute în avizul pentru 
publicitate temporară, şi în următoarele condiţii: 
a. nu se permite stationarea pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre acestea; 
b. clrculatia convoaielor este permisă numai cu ocazia manifestărilor speciale, în baza avizului 

emis de autoritătile administraţiei publice, cu durata de valabllitate de o zi; 
c. înainte de a fi puse in crrculaţie aceste tipuri de vehlcule, se vor achita taxele de publicitate, 

excepţie de la aceste taxe făcând vehiculele aparţinând serviciilor anate în subordinea 
Consiliului Local; 
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d. este interzis ca acest e tipuri de veh!cule să circule in convoi mal mare de 2 maşini, cu o viteză 
mal mare de jumătate din v iteza maxim admisă pe tronsonul de stradă 

Art. 52 
{1) Este permlsă utlllzarea ca suport pentru afişe/reclame publicitare a mijloacelor de transport ln 
comun, cum ar fi autobuze, microbuze, cu condl~a ca prin aceasta să nu fle afectată vizibilitatea 
călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport, cu acordul propr1etarulul/admtnlst rat orulul 
operatorului de tr,msport public în comun. 

(2) Pe raza municipiului Bacău se Interzice utilizarea şl/sau realizarea de reclame sonore prin orice 
mijloace. 

Art. 53 
(1) Este permlsl!i colantarea maşinilor înregistrate ca proprietate a unor persoane Juridice cu 
reclama flrmel proprii cu obligaţia respectării unei proporţii de maxim 30% din suprafaţa maşinii, 
fără obţinerea acordului de publicitate temporară. 

(2) Hotărârea de aprobare a prezentului Regulament va fi transmisă R.A.R. în vederea respectării 
legislaţiei specifice. 

PARTEA a III-a 
REGULAMENT PRIVIND IDEN!!! AT~ CRO!!MlCĂ A MUNICIP!ULUI !ACĂ_U_~_, 

CAPITOLUL I PREVEDERl GENERALE 

Art. 54 
Prezentul Regulament se aplică tuturor construcţiilor de pe raza municipiului Bacău. 

Art. 55 
În municlplul Bacău, in cadrul teritoriului administrativ, sunt delimitate următoarele zone de 
publicitate: 
a) Zona 1 - zona centrală, aşa curn este definită la art. 9; 
b) Zona 2 - zona de Interes, aşa cum este definită la art. 10; 
c) Zona 3 - zona extlnsă, aşa cum este definită la art. 11. 

Art. 56 
Prezentul Regulament urmăreşte respectarea următoarelor principii generale: 
l. prin elaborarea unul concept cromatic clar, care poate fi îmbunătăţit prin varietate Individuală, 

se poate da străzilor sau cartierelor propriul lor caracter; 
2 . culoarea folosită la scară rnare, de exemplu, cea a unui cartier, poate fl un element de legătură, 

care conferă coerenţă planificării urbane; 
3. spaţiul public trebuie considerat o entitate spaţială unitară, în care lumina, forma şi culoarea 

se pot sprijini una pe altai 
4 . lumina este o parte integrantă a procesului de proiectare în planificarea urbanli. De aceea, se 

va acorda atenţle la orlentarea solară, dar şi la orientarea surselor de lumină artificială; 
5. într- un proiect, forma şi culoarea trebuie sa se susţină reciproc; 
6. folosirea culorH, atunci când se construiesc clădiri noi sau se reabilitează clădlrl, trebuie să ţină 

seama de stilul şi tendinţa zonei; 
7. având în vedere schimbările continue care au loc în zonele urbane, se vor analiza relaţiile dintre 

culori şi variabllefe de mediu. 



Art. 57 
La alegerea cromatică a faţadei se vor lua in considerare următoarele criterii în alegerea culorilor: 
l. dimensiunea faţadei: pentru suprafetele mari, pline se vor alege culori in tonuri cât mat 

deschise; 
2. vecinătăţile: alegerea cromatlcă a faţadelor se va face ţinând cont de dădirlle învecinate, care 

se supun reglementărilor din prezentul Regulament; 
3. lumina naturală : pentru raţadele expuse lumlnll naturale Intense, se pot folosi culori saturate; 
4. formă: propunerea cromatic~ a faţadelor trebuie să fle corelată cu geometria şi elementele 

faţadei. 

Art. 58 
Nuanţele de culori necontrastante se pot folosi pe clădirile aflate pe străzi înguste, Iar accentele 
cromatice mal Intense, se pot folosi pe dădlrile din spatii mai largl. 

Art. 59 
(1) Elementele de finisaj (cărămida aparentă, piatră, lemn, etc.) amplasate pe fatada construcţiilor 
vor avea culoarea naturală, exceptle vor face elementele ce necesită tratare specială pentru 
intemperii. 

{2} În zona l şi 2 - elementele de finisaj existente se vor păstra şi recondiţiona. 

(3} Înainte de finisarea faţadei, constructon..JI are obl igaţia reallzlirli probe! de culoare, care va fl 
confirmată de arhitect şi beneficiar. 

(4) Oellmltarea culortlor sau nuantelor diferite se va realiza prin astze sau la modificarea de planuri 
în câmpul aceleiaşi faţade. 

(5} Faţada va fi tratată ca un tot unitar. Este strict interzisă zugrăvirea parţială a fa!;adel, Indiferent 
de zona in care este amplasat~ clădirea. Proprietarii clădirilor au obligata să uniformizeze aspectul 
cromatic al dădlrilor, respectând prevederile prezentului Regulament. 

(6) Orice tip de insc.is publicitar aplicat cu vopsea direct pe faţadă este Interzis. 

{7) Se Interzice folosirea ca element de finisaj pe faţadă, a materialelor de calitate îndoielnică din 
punct de vedere estetic, durabil şi fiabil. 

(8) Se acceptă placarea cu materiale naturale (cărămidă aparentl/1, lemn, piatră, placaje ceramice 
de calitate, placări cu bond sau plăci compozite) in armonie cu restul faţadelor, fără efecte 
stridente, dar cu tratare compactă şi armonioasă a volumelor. 

(9) În mod exceptlonal, se pot face interpretări contemporane ale volumetriei şi alcătuirii fatadelor, 
cu condiţia ca aceste Interpretări să nu afecteze Imaginea de ansamblu prin contraste generate de 
variatll man de înăltime, folosirea de materlale modeme de construcţie sau finisaj nespecifice 
zonei, orice alt tip de abordare cromatică şi arhitectură care să contrasteze cu specificul zonei . 

Art. 60 
Deţinătorii de orice fel al clădl rtlor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere 
perimetrală, pun in pericol s.':in~tatea, viaţa, Integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau 
afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, 
în temeiu! şi cu r~.spectarea legislaţlel in vigoare privind calitatea in construcţii şi a prezentului 
Regulament, sunt obligaţi ca, din proprie I niţiativă, să la măsuri de realizare a l ucrărilor de 
Intervenţie pent ru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelope! clădirilor, 

Art. 61 
În situaţia în care deţinătorii clădirilor prevăzute la articolul anterior nu Iau măsuri de realizare a 
lucrărlfor de Intervenţi i pentru reabilitarea arhitecturală a anvelopei dădlrilor, autorităţile 
admlnlstraţlei publice locale notifică acestora obligaţiile ce le revin în condiţiile prezentului 
Regulament. 



Art. 62 
Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului Regulament : 
a. clădirile expertizate tehnic şi încadrate, în condiţllle legii, în clasa l de risc selsmlc şi pentru 

care proprietaru - persoane fizice şi juridice - sunt obligaţi să acţioneze pentru proiectarea şi 
executarea l ucrărilor de intervenţie privind reducerea riscului seismic al clădlrllor; 

b. clădirile reabll!tate termic sau în curs de reabilitare la data Intrării in vigoare a prezentului 
Regulament , precum şi blocurlle de locuinţe înscrise în programe locale multianuale pentru 
executarea lucrărilor de reabilitare termică, în condiţiile legislaţiei in vigoare privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

c. ciădirile şi ansamblurile clasate sau în curs de clasare, în condiţiile legii, ca monumente lstorlce. 

Art. 63 
(l) Pentru lucrările de reabilitare termică a faţadei, la construcţille pentru care amplasarea schelei 
se face pe domeniul public al munldptulul 6acău, pentru suprafaţa ocupată de aceasta se Vi::I achita 
taxa de ocupare a domeniului public pe perioada executării luaărllor. Constructorii au obligaţia s~ 
execute lucrările de finisare a faţadelor fără a aduce prejudicii, deteriorări sau distrugeri ale 
domeniului public/privat (trotuare, spaţii verzi). La terminarea lucrărilor, domeniul public/privat 
(trotuare, spaţii verzi) va fi adus la starea iniţială cu respectarea normelor locale de Igienă şi 
curăţenie. 

(2) Orice lucrare de termoizolare sau reabilitare termică sau cromatică a fatadel se va face ffiră 
alterarea elementelor de arhitectură şl artă decorativă existente. 

(3) Orice lucrare de termoizolare sau reabilitare termică sau cromatică a faţadei se va face cu 
avizu l/autorizaţia primăriei, respectând prevederile Legii nr. 50/1991 prlvlnd autorizarea 
executarll lucrărilor de construcţl f, republicata, cu modlflcartle sl comp!etarile ulterioare şi ale Legli 
nr. 196/2016 privind asociaţiile de proprietari. 

(4) Lucrări le de termoizolare sau reabllltare termică sau cromatică realizate parţia l sunt Interzise. 

Art. 64 
Persoanele fizice sau jurldlce care detin garaje în Municipiul Bacău in temeiul unul contract de 
concesiune/închiriere pe domeniul public sau pe proprietăţi private, au obligaţia de a intretlne 
construcţia, prin realizarea finisajelor la faţadă i n mod uniform astfel încât toate garajele să albă 
aceeaşi formă şi culoare - albă având codul de culoare NCS: 5 1002-G (Natural Colour System, 
care este standardul lnternat]onal de culoare folosit tn producerea vopselurilor) şi porţile de acces 
la garaj e să aiba culoarea gri, având codul de culoare NCS: S 2002-RS0B, (Natural Colour System, 
care este standardul Internaţional de culoare folosit în producerea vopselurllor), în termen de 
maxim 12 luni de la Intrarea în vigoare a prezentului Regulament. 

Art, 65 
(1) Împrejmuirile la stradă se vor realiza cu respectarea caracterului zonei, cu o înăltlmea conform 
RW realizate din materiale de bună calitate (cărămida aparentă, piatră, lemn, tencuială 
decorativll, fier forjat, etc), astfel încât să nu fie în disonantă cu împrejmuirile cu care se 
învecinează şi faţadele construcţiilor adiacente. 

(2) Se Interzice realizarea împrejmuirilor noi - laturile la stradă - dln materiale precare de tlpul : 
lemn degradat, plasă de sânnă, panouri de tablă opacă, zidării nefinisate, cu excepţia celor 
realizate din materiale de construcţie finisate la producător. 

(3) Culoarea elementelor de tâmplărie, a gardurilor şi a zidurilor împrejmuitoare va fi în armonie 
cu paleta de culori aleasă pentru clădire. 

(4) Culoarea acoperişurilor va fi în armonie cu culorile alese pentru clădire şi cu caracterul 
arhitectural al zonei şi se vor respecta codurile de culoare din Anexa 3 la prezentul Regulament. 



Art, 66 
Pentru cl~dlrile noi propuse şi pentru dădlrile existente în zonele reglementate prin prezentul 
Regulament, lnduslv pentru imprejmulri, se Interzice folosirea de culori stridente, nespecifice, din 
gama: verde, albastru, roz, rosu, violet, atât la tenculell şi placaje, cât şl la învelitori şi tâmplărie. 

Art. 6 7 
( 1) Se interzice exprimarea artistică de tip "artă stradală" pe cl~dlrl proprietate privată, 
monumente Istorice, Instituţii publice, case memoriale, dădlrl cu valoare arhitecturală - ca 
manifestare spontană. 

(2) Acest tip de manifestare stradală se poate face doar cu avizul Subcomisiei de Estetică Urbană 
în baza unei documentaţii întocmită conform HCL 258/2020, modifl. prin HCL 342/ 2021. 

Art. 68 
Oe la Intrarea in vigoare a prezentului Regulament, proprietarii constructlllor sunt obligaţi să 
respecte prevederile acestuia, atât pentru constructflle existente pe raza Municipiului Bacău, cât 
şi a celor pentru care se solicită autorlzatil de construire. 

Art. 69 
Derogări de la prezentul Regulament se pot face doar în baza aVizului favorabil al Comisiei Tehnice 
de Amenaj are a Terltortulul şi Urbanism/Subcomisiei de Estetică Urbană. 

CAPITOLUL II LUCRĂRI DE INTERVENŢIE 

Art, 70 
(1) Lucrările de Intervenţie prlVlnd reab!lltarea structural-arhitecturală a anvelopei clădlrl!or se 
stabilesc prin proiectul tehnic şi pot fi: 
a. lucrări de reparare/refacere a zldărlllor/pereţllor exterlorl; 
b. lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsiri, placarl 

şi altele asemenea; 
c. lucrări de reparare/ refacere a sistemului de acoperire; 
d. lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare funcţiona le, 

precum balcoane, log!i, bovlndouri, aticuri, cornişe şi altele asemenea; 
e. lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastica arhitecturală, precum brâuri, 

ancadramente, bosaJe, protllurl şi altele asemenea; 
f. lucrări de demontare a lnstalaţlllor şi echipamentelor montate aparent pe faţade/acoperiş, 

precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de Intervenţie, după caz, dacă 
îndeplinesc condiţiile de legalltate. 

(2) Lucrările de Intervenţie se supun procedurii de autorizare a executării construcţiilor prevăzute 
de Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 

{3} Lucrările se execută pentru întreg imobilul, în Intervalul de timp stabilit, indiferent de forma 
de proprietate asupra acestuia, Indiferent dacă necesită sau nu autorizaţie de construire. 

{4) Pentru lucrările de intervenţie prevăzute în prezentul Regulament, deţinători! notificaţi 
beneficiază de facllltătile prevăzute de art. 35 din Legea nr. 153/2011, privind m~suri de creştere 
a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modlficărlie şl completările ulterioare. 

(5) Pentru lucrările de Intervenţie prevăzute în prezentul Regulament, proprietarii monumentelor 
istorice care realizează pe cheltuiala proprie, integra( sau parţial, lucrări de întreţinere, reparare, 
conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare, precum şi programe şi proiecte culturale 
beneficiază, in condiţiile legii, de reducerea cu minimum 50% a cuantumurilor Impozitelor şi a 
taxelor aferente acestor lucrări cuvenite bugetelor locale, aşa cum este prevăzut la art. 40-44 din 
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 



CAPITOLUL ID REGLEMENTĂRI SPECIACE 

SE{;JJUNF.A ;l • Prevederi privind amplasarea pe faţade a unor echipamente tehnice 

Art. 71 
(1) Pe faţadele clădirilor amplasate în zonele reglementate de prezentu! Regulament se permite 
amplasarea următoarelor tipuri de echipamente tehnice : 
a) Instalaţii de supraveghere (camere de luat verlerl) şi Instalaţii de alarmare; 
b) Cu respectarea normativelor tehnice în vigoare, lnstalaţllle de contorizare ale operatorilor de 

electricitate şi gaze naturale se vor monta adiacent clădlrllor astfel încât să fie cât mal puţin 
vizibile. Acolo unde este posibil, se vor monta contoarele mal multor utilizatori, în mod grupat, 
pentru afectarea unei suprafeţe cât mai mici de faţadă, numai cu avizul şefi.Jiul de proiect sau, 
în lipsa acestuia, a atestatilor MCC, care va stab!ll pe un releveu al faţadel modul de amplasare 
optlm al respectivelor echipamente. 

Art. 72 
(1) Se lnte.rzice amplasarea pe faţadele clădirilor de la străzile prlndpale situate in zonele 1 şi 2 
conform prezentului regulament a următoarelor categorii de echipamente tehnice: 
a) Antene şi/sau antene parabolice; 
b) Echipamente aferente instalaţiilor de cllmatlzare; 
c) cabluri sau alte Instalaţii de telecomunlcaţil. 

{ 2) Sunt exceptate de la alin (1) sltuaţl!le in care din punct de vedere tehnic nu este posibilă 
montarea pe faţadele laterale/posterioare sau pe acoperişul/învelitoarea construcţiei . 

(3) În sltuaţllle menţionate la alin (2) echipamentele se vor monta aUnlate pe faţadă, într-un mod 
organizat şl pe cât posibil mascate de elemente arhitecturale existente. 

SECTIUNEA a 2-a - Reglementări specifice construcţiilor amplasate în zona de protecţie 
a monumentelor şi în Zona 1 

Art. 73 
Zona de Protecţie a Monumentelor este delimitată in cadrul Planului Urbanistic General al 
municipiului Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 84/13.04.2012. 

Art, 74 
Modul de finisare al faţadelor construc~ilor existente, pe parcursul lucrărilor de reabilitare/ 
amenajare se va face dupa următoarele reguli : 
1. se va respecta pe cât posibil cromatica iniţială a faţadelor, protejarea elementelor de 

decoraţle/stillstice/plastică arhitecturală dacă există , sau reconstituirea acestora în cazul în 
care au fost deteriorate; 

2. este obligatorie reconstituirea aspectului cromatic lsto?""lc al faţadei, ce se va realiza pe bază 
de materiale iconografice, în sensul reintegrării detaliilor de plastică arhitecturală şi de 
decoratle; 

3. când reconstituirea aspectului in!ţlal al faţadei nu este posibilă, se vor respecta următoarele 
regului : 
a) culorile se vor alege în funcţie de configuraţia faţadei, respectând elementele decorative 

specifice perioadei de edificare a constructlei; 
b) Paleta de culori pentru bază/fond perrnisă este cea din Anexa 3.III, fiind permise culori in 

nuanţe pastel; 
c) Paleta de culori pentru accente permisă este cea din Anexa 3.IV; 
d) Se interzice folosirea de culorl stridente, nespecifice zonei istorice. 
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Art. 75 
(1) Sunt permise placajele din piatră naturală sau din materiale compozite - Imitaţie de piatră 
naturală, placajele din cărămidă aparentă la socluri sau pentru accente. 

(2) Pentru învelitori se vor folosi culorile specifice din materiale ceramice, având aceeaşi formă, 
culoare şi material ca modelul original din gama culorilor pământurilor arse. 

(3} Tâmplăria exterioară se va executa din materiale de calitate superioară din lemn sau din 
PVC/aluminlu/metal, în armonie cromatică cu nuantele din fatadă şi vor respecta proporţllle 
golurilor, implSrţirea ferestrei cu şprosuri (baghete) şi canate a modelului origina!. 

( 4} Modul de finisare al faţadelor construcţiilor noi inserate în zona centrală şi in zonele de protecţie 
a patrtmoniulul vor respecta cromatica zonei şi reglement~rlle prezentului Regulament referitor la 
dădlrile monument Istoric. 

(5) Este Interzisă înlăturarea ornamentelor, elementelor de artă murală de pe fatadele şi 
acoperlşurlle construcţlllor lstorlce. 

(6) Este Interzisă amplasarea de grilaje metalice, placaje, lemn recuperat sau orice alt tip de 
material provizoriu, la golurile de ferestre şi uşi pentru construcţiile Istorice. 

Art. 76 
Pentru orice tip de lucrări la construcţiile monument Istoric clasate sau in curs de clasare, precum 
şi pentru acelea care se afiă în zona de protecţie a monumentelor sau zone protejate, se va solicita 
şi obţine avizul Dlrecttel Judeţene pentru Cultură Bacău sau, după caz, Mlnlsterulul Culturii. 

Art. 77 
Pentru categoriile de lucrări ce nu necesită autorizarea, în conformitate cu prevederlle Legii nr. 
50/1991, stablllrea culorllor folosite la finisarea tuturor elementelor de faţadă a clădirilor, lnduslv 
la împrejmuiri, va fi facută de dtre un arhitect atestat M.C.C. şi cu avizul Subcomisiei de Estetică 
Urbană din cadr ul Municipiului Bacilu. în acest sens, constructorul, sau după caz, benenctarul, are 
obligaţia de a sollcita consultanţă de specialitate uneia dintre persoanele descrise mal sus. 

Art, 78 
Se Interzice expunerea mărfurilor pe domeniul public şi pe fatada lmobllului în care se desfăşoară 
activitatea comerclală, exceptle făcând comerţul stradal realizat în mod organizat, generat de 
evenimente stradale specifice. 

SECTIUNEA ! 3- a - Reglementări specifice construcţiilor amplasate în afara zonei de 
protecţie a monumentelor din cadrul Zonei 2 şi 3 

Art. 79 
Pentru construcţille locuinţe Individuale situate în aceste zone, se acceptă la propunerea cromatică 
a faţadelor, doar culorile prev~zute în Anexa 3.I şi 3.Il, tonuri şl nuanţe de culori în gamele: alb, 
crem, ocru, gri-bej, olive. 

Art. 80 
În cazul constructlilor având funcţiuni compatibile cu locuirea, se acceptă la propunerea cromatică 
doar culori deschise, pastelate, apropiate de cele naturale ca şi culoare de bază şi culori mai 
intense pentru accente, conform Anexei 3.1. 

Art. 81 
(1) Este permisă utilizarea şi a altor culori saturate, conform Ane'Xei 3.II. însă doar pentru 
marcarea diverselor elemente constructive sau pentru elemente de contrast/armonie cromatică 
(accente). Aceste culori saturate nu vor depăşi 20% din suprafaţa fatadel . 



{2) Sunt pennlse placajele d in piatră naturală sau din materiale compozite, placajele din cărămidă 
aparentă la socluri sau pentru accente. 

(3) Pentru învelitori se vor folosi culorlle în armonie cu cele alese pentru faţade, se vor evita 
culorile albast ru/verde strident sau orice altă culoare decât cele permise conform Anexei 3. 

(4) Tâmplăria exterioară se va executa din materiale de calitate superioară din lemn sau din 
PVC/alumlnlu/metal, în armonie cromatică cu nuanţele din faţadă şi vor respecta proporţllle 
golurilor, lmpr!irţirea ferestrei cu şprosurl {baghete) şi canate a modelului original. 

{S) Modul de finisare al faţadelor construcţii lor noi Inserate, va respecta cromatica zonei şi 

reglementările prezentului Regulament. 

(6) Se va folosi o singură culoare ca bază/fundal la finisarea faţadelor. 

{7) Se Interzice la finisarea fatadelor folosirea culorilor saturate, stridente. 

PARTEA a "'fv-a 
, ...... ....., __________ RE_ GULAMENT DE URBANISM C0'1!RCIA"-L_.___.. ______ _, 

CAPITOLUL I SCOPUL REGULAMENTULUI OE URBANISM COMERCIAL 

Art. 82 
(1) Prezentul Regulament stab!leşte cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea şi desfăşurarea 
activităţilor comerciale stradale de lungii durată, sezoniere şi ocazionale in zonele publice din 
Municipiul Bacău şi pentru funcţionarea teraselor de alimentaţie publică pe domeniul public sau 
privat al persoanelor fizice şi/sau juridice din Municipiul Bacău. 

(2) Prevederile prezentului Regulament se aplică: agenţilor economici - persoane fizice autorizate, 
persoanelor Juridice, întreprinderilor Individuale şi famll!ale care desfăşoară activităţi comerciale, 
prestează servicii către populaţie, producătorilor direcţi, comercianţilor, organizaţiilor şi 

fundaţiilor, lnstituţlifor publlce, în zonele publice/private din municipiu! Bacău. 

( 3) Regulamentul se aplică, f~ră excepţie, atât pe domeniul public şi privat al Statului Român sau 
al Municlplulul Bacău, al judeţul ul Bacău cât şi pe proprietatea personală a persoanelor f12lce şi/sau 
j uridice. 

CAPITOLUL II AMPLASAREA ŞI FUNCŢIONAREA TERASELOR PE TERENURI PROPRIETATE 
PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI BACĂU 

Art. 83 
Terenurile aparţinând domeniului public sau privat al rnuniciplului Bacău pot fi ocupate ocazional, 
contra-cost şi pe o perioadă determinată, cu respectarea legislaţiei in vigoare, cu destinaţia 
alimentaţie publică, de către comercianţii autorizaţi pe propriul fond de activitate şi numai pentru 
amplasarea de terase sezoniere pentru desfacerea produselor de alimentaţie publică, în faţa 
spaţiilor deţinute de aceştia. 



Art. 84 
Terasele se daslfic:ă: 
(1) Terase sezoniere - t erasele amenaj ate cu mobilier urban ce se desfiinţează la sfârşJtul 
sezonului; 
(2) Terase permanente: 2. 1. Terase permanente cu Autorlzaţle de Construire - sunt terasele 

amenajate cu mobl!Jer, pergolă, sau elemente ce necesită obţinerea 

autorizaţiei de construire. 

Art. 85 

2.2. Terase permanente fără Autorizaţie de Construire - sunt terasele 
amenajate cu mobilier urban ce nu necesită obţinerea autorlzaţlel de 
construire şi se păstrează pe durata întregului an. 

Suprafaţa maximă ce poate fi ocupată temporar în vederea amplasării de terase se determln5 prin 
măsurători, solicitantul având obligaţia de a prezenta planul de situaţie se. l :SOO cu delimitarea 
suprafeţei de teren ce urmează a fi amenajată, suprafaţă care nu poate depăşi frontul unităţii 
proprii. 

Art. 86 
(1) Terasele se vor amplasa: 
- in faţa unităţii de alimentaţie publică, fără să depăşească llmltele faţadel şi fără să afecteze 

accesul în Incinta spaţiilor învecinate, traficul pietonal sau al autovehiculelor; 
conform documentaţiei tehnice depuse în vederea obţinerii autorizaţiei de 
amplasare/construire; 
la minim 2,00m faţă de limita spaţiului verde/trotuarului, dar fără a ocupa mal mult de SO% 
din profilul transversal al trotuarului. 

(2) În zonele excluslv pietonale, pot tl autorizate terase Independente, cu structură de sine· 
stătătoare. 

Art. 87 
Pentru echiparea teraselor se va utlllza un singur tip de mobilier urban, de acelaşi fel (scaune, 
mese, elemente de umbrire), care va fl din materiale rezistente. Se acceptă moblller modern, din 
plastic de calitate superioară, lemn sau metal şi in concordanţă cu restul elementelor care 
ald~tulesc terasa. Se va evita mobilierul de t ip plajă sau camping, neadecvat spatiilor publ ice. 

Art. 88 
(1) Suprafaţa terasei sezoniere poate fi delimitată prin parapeţl de protecţie din sticlă securizată 
transparentă, panouri lemn/metal perforate/traforate sau jardiniere cu vegetaţie având înălţimea 
totală de maxim l,Som. 

(2) Se Interzice inchiderea perlmetra lă cu pereţi a teraselor sezoniere. 

Art. 89 
(1) Delimitarea teraselor va fi realizatij în mod obligatoriu astfel încât s~ se asigure transparenţa. 

(2) Se va asigura minim ! latură liberă pentru terasele adiacente spaţiului propriu şl minim 2 laturi 
libere pentru cele Independente. Latura/laturele llberă/llbere nu se va închide cu nlcl un tip de 
matetial (de construcţii , sintetic, plastic, textil, plasă, s.a.) . 

Art. 90 
Elementele de umbrire pot fi : 
a) marchize - copertine retractabile sau fixe, cu ancorare exclusiv de faţada spaţiului proprietate 

de care aparţine terasa; 



b) umbrele, cu diametrul mal mlc sau egal cu lăţimea culoarului pe care se va amplasa mobillerul, 
pozlt lonate astfel încât să nu depăşească limite le culoarului respectiv; 

c) pergole cu acoperire realizată din materiale textile, retractablle sau nu, doar în cazul teraselor 
amplasate în zone exclusiv pletonale. 

Art. 91 
Copertinele, umbrelele şi pergolele vor fi unlcolore. Se permite Imprimarea de sigle, într-un chenar 
cu înălţimea de maxim 50 cm, pozitionat pe limitele laterale ale sistemului de umbrire ales, care 
va avea înălţimea liberă de 2,S0m. 

Art. 92 
În sttuaţla în care este necesar~ asigurarea planeităţi! suprafeţei de călcare: 
a. se poate reface trotuarul de către administratorul terasei, păstrând aceleaşi materiale şi culori, 

fără a Interveni pe spaţiul verde, in cazul in care acesta există, după obţinerea acordului 
administratorului drumului; 

b. se pot amenaj a platforme provlzorll ori postamente ce nu vor depăşi 15 cm înălţime, fără a 
Interveni pe spaţiul verde, în cazul în care acesta există, după obţlnerea avizului Subcomisiei 
de Estetică Urbană. 

Art. 93 
(1} Terasele sezoniere şi terasele permanente fără autorizaţie de construire se amplasează doar 
după obţinerea autorizaţiei de amplasare conform prezentului Regulament 

(2) Terasele permanente cu autorizaţie de construire se amenajează doar după obţinerea 
autorizaţiei de construire. 

(3) Lucrările de amenajare a platformetor provizorii, de amplasare a sistemelor de t ip pergolă 
şi/sau copertină retractabilă cu sistem propriu de susţinere, se vor face doar în baza autorizaţie! 
de construire, ellberata conform prevederilor art. 3, alin. (1), llt. «c» si llt. «h» din Legea nr. 
50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărllor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completărlle ulterioare. 

(4) După executarea lucrărilor autorizate se solicită emiterea autorlzţiel de amplasare şi 
funcţionare a terasei conform HCL 161/2021 pentru aprobarea Regulamentulul privind activităţtre 

comerciale ce se desfăşoară pe raza municipiului Ba~u. 

Art. 94 
În situaţiile prevăzute la art. 93, operatorii economici pot obţine autorizaţia de amplasare a terasei 
sezoniere sau permanente fără autorizaţie de construire, urmând ca montarea sistemelor tip 
pergolă sau a copertinei retractablle să se facă numai după obţinerea autorizaţiei de construire. 
Operatorul economic va prezenta ulterior autorizaţia de construire obţinută, in vederea completării 
documentaţiei depuse pentru autorizarea terasei. 

Art. 95 
Operatori i economici, deţinători de autorizaţii de funcţionare pentru terase, au următoarele 

obligaţii : 

a) să respecte teglslaţla în vigoare privind acustica în zonele urbane, în funcţie de speclflcul 
acestora. Nivelul de zgomot trebuie să se incadreze în limitele admise de Ordinul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publlce nr. 3384/2013 pentru aprobarea reglementărli 
tehnice o;Normatlv privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ C 125 -2013», ale 
Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sănătate 
publică privind medlul de viaţă al populaţiei ; 

b) să nu depăşească suprafaţa aprobată prin autorizaţia de funcţionare şi să respecte 
documentaţia tehnică de amenajare a t erasei; 



c) să asigure menţinerea permanentă a aspectului estetic iniţial al moblllerului urban, să 
înlocuiască mobilierul urban utlllzat, atunci când acesta prezintă aspecte de degradare şi să nu 
deterioreze amplasamentul pe care lş! desfăşoară activitatea şl/sau în Imediata vecinătate a 
acestuia. Orice deteriorare va fl remediată in Integralitate pe cheltuiala operatorului economic, 
urmând ca acesta sil fie sancţionat conform prevederUor legale, pent ru distrugerea bunului 
public; 

d) să asigure Iluminatul, să păstreze şi să asigure curăţenia în Incinta terasel, cât şi in zona 
llmltroffi acesteia; 

e) să nu aducă prejudicii mediului înconjurător; 
() să nu subînchirieze amplasamentul şi să nu cesioneze autorizaţia de funcţionare unei terţe 

persoane; 
g) să folosească elemente de delimitare a terasei doar aşa cum sunt descrlre in prezentul 

regulament; 
h) să nu închidă terasa cu pereţi; 

i) să r especte procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate prevăzută 
în H.C.L. nr. 161/2021. 

Art. 96 
{1) Atribuirea amplasamentelor pentru amenajarea teraselor sezoniere în faţa punctului de lucru 
se face printr-un contract de închiriere/concesiune încheiat în condiţiile legii. 

(2) Pentru amplasamentele Independente, conform locaţlflor stabilite de Direcţia Urbanism a 
munlclplulul Bacău şi aprobate de Consiliul Local al Munlclplulul Bacău, atribuirea se face prin 
llcitaţle publică iar condlţlile care trebuiesc îndeplinite pentru participarea la licitaţie vor fi stabilite 
prin caietul de sarcini. După atribuirea licitaţi ei agenţii economici au obligaţia obţinerii autorizaţiei 

de amplasare, confom, prevederilor prezentului Regulament. Acordul se emite pentru o perioadă 
egală cu cea din contractul de închiriere/concesiune încheiat in condiţiile legii . 

Art. 97 
Terasele pot fi racordate la utilităţi urbane (prin pozare subterană) pe cheltuiala comerciantului şi 
cu asumarea de către acesta a rlsculul determinat de o dezafectare prematură a teraselor 
respective în situaţii de Interes public. 

CAP. m COND~II DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂTTLOR DE COMERŢ STRADAL ÎN 
MUNICIPIULUI BACĂU 

Art. 98 
Prevederile prezentului Regulament se aplică organizaţiilor f~ra scop lucrativ, agenţilor economici 
- persoane flz!ce autorizate, persoanelor Juridice, întreprinderilor Individuale şi familiale care 
desfăşoară activităţi sociale, sportive, comerciale sau prestează servicii către populaţie 
(producători direcţi, comercianţi, organizaţii ş! fundaţii, partide politice, Instituţii publice, etc.), în 
zonele publice din Munlclplul Bacău. 

Art. 99 
(1) Prin prezentul Regulament se aprobă şi nomenclatorul produselor ce pot fi comercializate pe 
domeniul public şi privat al Statului Român sau al Municipiului Bacău, precum şi pe proprietatea 
personală a persoanelor fizice şi juridice, după cum urmează: 
1, activităţi comerciale: 

a) comercializare produse alimentaţie publică tip fast-food, produse alimentare şi 
nealimentare, ambalate; 

b) comercializare produse de panificaţie şi patiserie; 



c) comercializare produse şl preparate din carne; 
d) comercializare îngheţată în vitrina frlgonflcă; 
e) comercializare popcorn, vată de zahl5r, aparat/dozator îngheţată, lapte, cafea; 
f) comercializare flori şi aranjamente florale; 
g) comercializare presă, cărţi , ziare şi alte publlcaţll ; 

h) comercializare mărţişoare, alte produse care se pretează acestul tip de comerţ; 
I) comercializare fructe şi legume; 
J) comercializare produse cosmetice; 
k) comerclallzarea opere/elemente de artă, decoratlve, de sezon. 

2. activităţi comerciale ocaxlonale: 
a) în perioada 20 februarie - 15 martie: comercializare mărţişoare, nori, decoraţiuni de sezon ; 
b) în perioada 01 decembrie - 06 decembrie: comercializare produse de sezon; 
c) Târgul de Crăciun, Târgul de Paşti, Mărţişor : comerctalîzare fellcitărl, cadouri Jucării , 

podoabe pentru bradul de Crlkiun, obiecte de cult, decoraţiuni ş! obiecte specifice 
sezonului; 

d) Evenimente culturale/artistice, în scop cantabil, de Informare, de conştientizare, de 
recrutare, de Instruire, Festivale de gastronomie, artă, culturale, Zilele oraşulul pe o 
perioadă de maxim 14 zlle. 

3. alte activităţi ocazionale: 
- strângere de semnături (pentru campanllle electorale, activităţi de binefacere, caravane 

medicale etc.) 

Art. 100 
Clasificarea comerţului stradal se face în funcţie de: 
a) durata de desfăşurare a activităţii : 

- comerţ ocazional (între 1 şi 14 zlle); 
- comerţ sezonier (1 sezon comercial); 
- comerţ de lungă durată (în timpul perioadei de sezon şi extrasezon, pe durată mai mare 

de 60 zfle). 

b) Jocul amplasării: 
- zone pietonale (după aprobarea de către Conslllul Local a amplasamentelor); 
- parcurl (doar ln cazul în care au fost prevăzute astfel de amplasamente în prolectul 

parcului); 
- alte spaţii publice. 

c) modul de amplasare - pe baza autorizaţiei de amplasare: 
- ocazional: pentru amplasarea structurilor comerclale pe perioadă !Imitată de timp (l·l4zlle) 

pe baza solicitării comerciantului/organizatorului evenimentului pe un amplasament aprobat 
de structura de specialitate a Primăriei munlclpiulut Bacău; 

- sezonier/de lungă durată: pe amplasamentele aprobate de Consiliu! Local cu avizul CTATU. 

d) structura de vânzare utilizată: 
1. chioşcuri, tonete; 
2. rulote mobile; 
3. vehicule destinate des~ş;urăr!I activităţilor comerciale; 
4. mobmer urban amplasat în faţa unităţilor de profil destinat comerţului de întâmpinare; 
5. structur1 de miel dimensiuni, special amenajate, destinate comerţului stradal. 



Art. 101 
În Zona 1 este permisă autorizarea comerţului stradal, aşa cum este definit la art. 100, llt. d, doar 
în cazul desfăşur~rl! unor evenimente ocazionale, de scurtă durată, dupl:i obţinerea autorizaţiei de 
amplasate şi cu aducerea terenului la starea Iniţială dupâ finalizarea evenimentului. 

Art, 102 
( 1) Amplasamentele pentru desf~şurarea activităţilor comerciale stradale, cu excepţia celor 
ocazionale, vor fi atribuite in urma organizării unor lldtaţll publice. Amplasamentele vor fi aprobate 
prin hotărâre a consillului local după obţinerea avizului CTATU. 

(2) Amplasamentele pentru moblllerul destinat comerţului de întâmpinare, situate în fata propriilor 
unlt~ţl de alimentaţie publică, vor f1 atribuite la cererea deţinătorilor acestor unităţi, numai în 
măsura în care toporirafia loculul permite şt in condlţlile prezentului Regulament. 

Art. 103 
Organizarea Comerţului stradal Ocazional: 
(1) Se pot amplasa diferite tipuri de mobilier stradal, rulote sau vehicule comerciale, structuri tip 
cort sau special amenaJatate destinate comerţului stradal, la cererea organizatorilor, cu avizul 
comisiei organizate pentru aprobarea desfăşurarll evenimentelor de la nivelul Primăriei 
m unicipiului Bacău. 

(2) Structurile amplasate in scopul desfăşurării actlvltăţll de comerţ stradal ocazional vor avea o 
structură asemănătoare, unitară, vor fi din materiale de bună calitate (se va evita pânza sau 
materialele de tip mesh imprimate strident) în culori specifice eventmentulul. 

Art. 104 
Comercianţii care desfăşoară activităţi de comerţ stradal au următoarele obligaţii : 
- sll desfăşoare activităţi de comerţ stradal in mod clvUlzat, cu respectarea normelor legale 

privind Igiena şi sănătatea publlcă, protecţla consumatorilor, provenienţa şi calltatea 
mărfurilor, protecţia muncii; 
să utlllzeze mijloace de cântărire autorizate, să deţină buletin de verificare metrologică a 
cântarelor; 
să aflşeze datele de ldent lflcare{denumlre şi sediul social) şi acordul/ avizul de funcţionare 
st radal; 
să asigure expunerea estetică a produselor şi afişarea în mod vizibil a preţurilor; 
să utilizeze moblllerul avizat de către Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Bac~u, 
cu respectarea suprafeţei autorizate şi a menţiunilor din acord; 
să respecte ordinea, !Iniştea publică şi curăţenia în perimetrul amplasamentului şi să nu creeze 
disconfort riveranilor; 
să nu aducă prejudicii zonelor vertl şi mediului înconjurător; 

să asigure şi să Impună personalului de deservire să albă echipament de protecţie sanitară, 
ecuson cu dat e de Identificare, să deţină documente de identificare şi carnet de sănătate; 
să respecte orarul de funcţionare aprobat de Primăria Municlptulul Bacău la locul de desfăşurare 
a activităţii de comerţ stradali 
să asigure amplasarea reclplenţilor speciali pentru deşeuri la locul desfăşurării activităţii 

comerclale. Este I nterzisă depozitarea mărfuri lor şi a deşeurilor în zona publică ocupat.li sau în 
perimetrul ei; 
să păstreze aspectul îngrijit al gheretelor, tonetelor, chioşcurilor, standurilor, et c. , asigurând 
reparaţi ile, recondiţlonărlle sau lucrărlle care se impun ori de câte ori este cazul; 
să nu perturbe cirCtJlaţla pietonilor când activitatea comercială se desfăşoară pe artere sau in 
zone pietonale; 
să întrerupă/suspende/restrângă activitatea în sltuaţ1ile în care aceasta se desfăşoară în zone 
pub!!ce pe care este necesară efectuarea unor lucrări de utilitate publică sau în cazul în care 



funcţionarea pe acel amplasament este de natură a cauza prejudicii proprietarilor Imobilelor 
învecinate. 

CAP.XV REGULI OE AMPLASARE A STRUCTURILOR DE VÂNZARE 

!'!l.r.L CHXQsc;uRI, TONETE 

Art, 105 
Nolle locaţii stabilite de admlnistraţla publică locală pe domeniul public/privat a munidptulul Bacău 
pentru amplasarea chioşcurilor şi tonetelor destinate comercializării produselor alimentare sau 
neallmentare, pentru prestarea servlclllor, se închiriază prin licitaţie publică, in condiţiile legi!, prin 
inche!erea unul contract de inchlrlere. Preţul care se licitează pentru ocuparea domeniului pul>lic 
porneşte de la valoarea stabilltl!! plin hotărârea Consiliului Local al munlclplulul Bacău, 

Art.106 
Amplasamentele, precum ş! modelele agreate a chloşcurllor şi tonetelor, se stabilesc de către 
Dlrectla Urbanism din cadrul Primăriei Munlclplului Bacău in termen de 60 zile de la Intrarea in 
vigoare a prezentului Regulament, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Ter1toHulul sl 
Urbanism şi vor fi adoptate prin hotărâre a Conslllulul Local. 

Art. 107 
În situaţia în care în locaţia pe care a fost amplasat chloşcul/toneta se efectuează lucrări de utilitate 
publică, care Impun suspendarea contractului de închiriere înainte de ajungerea la termen sau 
urmare a lucrărilor de realtbilltare a spaţii lor publice sau se constat~ că amplasarea structurii aduce 
un prejudiciu aspectului estetic al zonei ori obturează căile de acces, respectiv vlzlbllltatea 
semnelor de circulaţie, aceasta se va muta de către proprietari la somaţia prealabil~ a Pollţlel 
Locale a Munlclpfulul Bacău, urmând a fi amplasată temporar pe un alt amplasament stabilit de 
Direcţia Urbanism din cadrul Plimarlei Municipiului Bacău. Somaţia se expediază cu cel putln 30 
zlle înainte de data flmltă a ellberărll amplasamentului. La finalizarea lucrărilor, chioşcul/toneta va 
reveni pe amplasamentul deţinut. 

Art. 108 
Condiţiile pe care trebule să le îndeplinească structurile de vânzare sunt următoarele: 

să asigure condiţiile corespunzătoare pentru expunerea, păstrarea şi protejarea mărfurilor; 

dimensionarea se va face in funcţie de zonă şi destinaţie, fără însă ca aceasta să depăşească 
suprafaţa maximă admisă de 12,00 m.p. (proiecţia la sol); 
structura de vânzare se va înscrie i n categoria construcţiilor provizorii , fără fundaţie, conform 
Legii 50/1991; 
să asigure spaţiu sundent pentru deservirea d ientilor, fără a depăşi suprafaţa acestuia şi fără 

a depozita produse pe trotuar; 
asigurarea unei distanţe de minim 2,00 m.l. până la limita spaţiului verde/trotuarului înspre 
carosabil; 
să asigure condlţille obligatorli funcţionării pentru persoana/persoanele angajate ca 
vânzători/prestatori de servicii în structura de vânzare propusă. 

Art. 109 
Chioşcurile şi tonetele pot fi racordate la utilităţi urbane pe cheltuiala comerciantului, acesta 
asumându•şl riscul determinat de o dezafectare prematură a acestora în cazul necesităţii efectuării 
unor lucrări de utllitate publică, sau de reorganizare urbanistică a zonei. 



Art. 110 
Reguli speclflce Zonei 1 - zonei centrale: 
a. chioşcurile şi tonetele amplasate cu durată ocazională sunt permise doar in cadrul unor 

evenimente, după obţinerea acordurtlor/autorlzaţillor necesare; 
b. se lnterzlce amplasarea de chioşcuri şi tonete pe perioadă sezonieră sau de lungă durată. 

Art. 111 
Amplasarea structurilor de vânzare de tlp chioşc/tonetă pe proprietatea privată a persoanelor 
fizlce/juridice, Indiferent de dlmenslunlle acestuia, se va face după obţinerea autorizaţie! de 
construire şi cu avizu! Comisie! de Estetică Urbană. 

~ RULOTE MQBILe 

Art, 112 
Locaţiile unde vor fl amplasate rulotele comerciale pe domeniul publlc/prlvat al municipiului Bacău 
vor fi stabll!te de către Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municlplulul Bacău, avizate de 
CTATU, şi vor fi ocupate prln llcltaţle publică de către comercianţii Interesaţi în condlţl!le respectării 
legll şi a prezentului Regulament, prin încheierea unui contract de închiriere. Preţul care se lldtează 
pentru ocuparea domeniului public/privat al UAT Bacău porneşte de la valoarea stabilită prin 
hotărârea consiliului local al municipiului Bacău. 

Art. 113 
În situaţia în care în locaţia pe care a fost amplasată rulota se efectuează lucrări de utilitate 
publică, care impun suspendarea contractului de închiriere înainte de ajungerea la termen sau 
urmare a l ucrărilor de reallbllitare a spaţiilor publice sau se constată di amplasarea rulotei aduce 
un prejudiciu aspectului estetic al zonei ori obturează căile de acces, respectiv vizibilitatea 
semnelor de circulaţie, aceasta se va muta de către proprietari la somaţia prealabilă a Poliţiei 
Locale a Municlplulul Bacău, urmând a fl amplasată temporar pe un alt amplasament stabilit de 
Direcţia Urbanism din cadrul Prlmariel Munldpiulul Bacău . Somaţia se expediază cu cel putln 30 
zlle inalnte de data limită a eliberării amplasamentului. La finalizarea lucrări lor, rulotele vor reveni 
pe amplasamentul licitat. 

Art. 114 
Pentru amplasarea rulotelor pe domeniul public sau privat al munidplulul Bacău, cât şi pe 
terenurile proprietate prtvată a persoanelor fizice sau juridice, este obligatoriu: 
~ să utilizeze numai rulotele de t ip comercial, omologate, înmatriculate şi in stare de funcţionare; 

să deţină autonomia privind utilităţile necesare funcţionării (ene1"9ie electrică, apă, etc.); 
să asigure un aspect estetic conform prezentului Regulament; 
să asigure condiţllle corespunzătoare pentru expunerea, păstrarea şl protejarea mărfurilor; 
să asigure spaţiu suficient pentru deservirea clientilor, fără a depăşi suprafaţa acestuia şi fără 
a depozita produse pe trotuar; 
asigurarea unei distanţe de minim 2,00 m.l, pân~ la limita spaţiului verde/trotuarului înspre 
carosabH; 
să asigure condiţiile obligatorii funcţlonărn pentru persoana/ persoanele angajate ca 
vânzători/prestatori de servicii în structura de vânzare propusă. 

Art. 115 
(1) Nu se emite autorizaţie de amplasare rulotă pe proprietate privată a persoanelor fi ,Jce sau 
juridice pentru desf~şurarea altor activităţi decât a celor comerciale menţionate la art. 99. 

(2) Nu se emite autorizaţie de amplasare pent ru vehiculele ce depăşesc masa de 3,Stone. 
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Art. 116 
Reguli specifice Zonei 1 - zonei centrale - (pe domeniul public sau privat al munlclplulul Bacău )'• 

' 
a. rulotele amplasate cu durată ocazlonalEI sunt permise doar in cadrul unor evenimente, după 

obţinerea acordurllor necesare; 
b. se Interzice amplasare de rulote pe perioadă sezonieră sau de lungă durată, 

~ VEHICULE DESTINATE DESFĂiURĂRII DEAQ'IY!TĂU COMERCIALE 

Art. 117 
(l} În situaţia în care se doreşte mutarea vehiculului pe un traseu: vehiculele specializate pentru 
comercfallzarea cafelei, îngheţatei şi a produselor de tip fast-food, patiserie, etc., sau alte t ipuri 
de unităţ.i mobile destinate des~şurărll de activităţi comerciale, ocazionale, vehicule c.:c!re lr~L>ult:! 
să fie de tip comen:tal, comercianţii lşl vor stabil! un traseu bine delimitat, care se va aviza de 
către Poliţia Rutieră a Municlplulul Bacău, 

(2} În sltuaţla amplasării vehlcululul pe o singură locaţle: locaţllle unde vor fl amplasate vehicule 
destinate desfăşurării de activităţi comerciale pe domeniul public/privat al municipiului Bacău vor 
f1 stabilite de către Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Munldplului Bacău, avizate de CTATlJ, 
şi vor fi ocupate prin licitaţie publică de către comerdanţl l lnteresaţl in condiţiile respectării leg!l ş i 

a prezentului Regulament, prin încheierea unul contract de închiriere. Preţul care se licitează 
pentru ocuparea domeniului publlc/privat al UAT Bacău pomeşte de la valoarea stabllltă prin 
hotărârea consillulul local al municiplului Eacl!u. 

Art. 118 
În situaţia în care în locaţia pe care a fost amplasat vehiculu! se efectuează lucrări de utilitate 
publică, care Impun suspendarea contractului de închiriere inalnte de ajungerea la tennen sau 
urmare e lucrărilor de reallbllitare a spaţlllor publice sau se constată că amplasarea acestuia aduce 
un prejudiciu aspectului estetic al zoneJ ori obturează căile de acces, respectiv vlzlbllltatea 
semnelor de circulaţie, aceasta se va muta de către proprietari la somaţia prealabilă a Poliţiei 
Locale a Municipiului Bacău, urmând a fi amplasată temporar pe un alt amplasament stabilit de 
Direcţia Urbanism din cadrul Prlmariel Munfc.lpfuluf Bacău. Somaţia se expediază cu cel putln 30 
zile înainte de data limită a eliberării amplasamentului. La finalizarea lucrărllor, vehiculul va reveni 
pe amplasamentul licitat. 

Art. 119 
Pentru amplasarea vehiculelor pe domeniul public sau prlvat al municipiului Bacău, cât şi pe 
terenurile proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, este obligatoriu: 
~ să utilizeze numai vehicule de tip comercial, omologate, înmatriculate ş! in stare de 

funcţionare; 

să deţină autonomia privind utilităţile necesare funcţionării (energie electrică, apă, etc.}; 
să asigure un aspect estetic conform prezentului Regulament; 
să asigure condiţiile corespunzătoare pentru expunerea, păstrarea şi protejarea mărfurilor; 
să asigure spaţlu suficient pentru deservirea clfentllor, fără a depăşi suprafaţa acestuia şi fără 
a depozita produse pe trotuar; 
asigurarea unei distanţe de mlnlm 2,00 m.l. până la llmita spaţiului verde/trotuarului înspre 
carosabil; 
să asigure condiţiile obligatorll funcţionării pentru persoana/persoanele angajate ca 
vânzători/prestator) de servicii în st ructura de vânzare propusă , 

Art. 120 
(1) Nu se emite autorizaţie de amplasare vehicul pe proprietate privată a persoanelor fizice sau 
juridice pentru desfăşurarea altor activităţi decât a celor comerciale menţionate fa a,t. 98. 
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(2) Nu se emite autorizaţie de amplasare pentru vehiculele ce depăşesc masa de 3,Stone. 

Art. 121 
Reguli speclflce Zonel 1 - zonei centrale (pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău) 

a. vehlculele destinate desfăşurărll activităţii comerciale amplasate cu durată ocaztonal:i sunt 
permise doar în cadrul unor evenimente, după obţinerea acordurilor necesare; 

b. se Interzice amplasarea de vehicule destinate desfăşurării activităţii comerciale pe perloadă 
sezoniera sau de lungă durată. 

~ r:1ru1xugg YBIAN AMf.l.ASAI iN FATA UNfiĂD! PE PROFII. (flori, fructe, legume. 
ztare şt reviste, cărţi. produse de patiserie. cofetărie. vitrina frigorifică oentN sucuri, 9t>~ minere!~. 
~u,..ru,tru inghetatj, aparat pentru cafea, structuri tip easvbox etc,> - coNERTUL 
DE ÎNTÂMPINARE 

Art. 122 
(l} În faţa puncttJlui de lucru al societăţii cu acelaşi profil, atât pe domeniul public sau privat al 
municipiului Bacău, cât şi pe proprietatea personală a persoanelor fizice sau juridice, se poate 
amplasa mobilier urban pentru vânzare flori, fructe, legume, ziare şi reviste, cărţi , produse de 
patiserie, cofetărie, vitrină frigorific~ pentru sucurl, apă minerală , îngheţată, aparat pentru cafea, 
structuri tip easybox etc., în conformitate cu prevederile legale, dar numai pentru o suprafaţă de 
până la 4,00 m.p., condiţionat de neafectarea circulaţiei pietonale şf a activităţii socletl'iţllor 
învecinate şi de comerdallzarea produselor care să corespundă profitului de activitate desfăşurat 
la punctul de lucru respectiv. 

(2) În faţa chloşcurllor, tonetelor, rulotelor şi vehlculelor este Interzisă amplasarea mobilierului 
urban (tarabe, pupitre, etc.), st anduri de expunere a mărfii sau frigidere CtJ băuturi, sucuri, vitrine 
frigorifice de îngheţată . 

{3) Preţu l pentru ocuparea domenlulul publlc este stabilit în confom,Jtate ct.1 valoarea stabilită prin 
hotărârea consf!lulul local al munlclplulul Bacău. 

Art. 123 
Forma, dimensiunile şi aspectul moblllerului urban se avizează de clitre Direcţia Urbanism dl n 
cadrul Primăriei Munldplulul Bacău. 

Art. 124 
Pentru amplasarea mobilierului urban, atât pe domeniul public sau privat al Munldpiulul Bacău, 
cât şi pe proptietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, este obHgatorle: 
- asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru expunerea, protejarea şi păstrarea mărfurilor; 
- utilizarea unul mobllfer adecvat produselor comercializate; 
- se va evita mobilierul improv izat sau cu aspect de plajă, camping; 
- încadrarea în speclflcul arhitectural al zonei; 
- asigurarea unei distanţe de minim 2,00 m.l. până la limita spaţiului verde/trotuarului înspre 

carosabil. 

Art. 125 
Regull specifice Zonei l - zonei centrale: 
a. comerţul de întâmpinare, cu durată ocazională, este permis doar in cadrul unor evenlmente, 

după obţinerea acorduri lor necesare; 
b. se interzice amplasarea structurilor destinate comeţulul de întâmpinare pe perioadă sezonieră 

sau de lungă durată. 



Art. 126 
Amplasarea structurilor de vânzare destinate comeţulul de întâmpinare pe proprietatea privat~ a 
persoanelor fizice/juridice, Indiferent de dimensiunile acestuia, se va face după obţlnerea 
autorizaţiei de am.plasare şi cu avizul Comisiei de Estetică Urbană. 

IV.S. STRUCTURI DE MICI DIMENSIUNI SPECIAL AMENAJATE ŞI DESTINATE COMERŢULUI 
STRADAL 

Art. 127 
Cărţile, legumele, fructele, florile, aparatul/dozatorul de îngheţată, lapte, cafea, popcorn, se pot 
comerclallza în zone publice în locaţllle stabilite de către Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei 
Municipiului Bacău şi care vor fi supuse aprobării Conslliulul Local al Municipiului Bacău in termen 
de 60 zlle de la Intrarea în vigoare a prezentului Regulament. Amplasamentele vor fi ocupate prin 
licitaţie publică de către comercianţii Interesaţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare, prin 
încheierea unul contract de închiriere. Preţul care se lldtează pentru ocuparea domeniului 
publlc/prlvat al UAT Bacău porneşte de la valoarea stablllt:A prin hotărârea consiliului local al 
munldplului Bacău. 

Art. 128 
Forma, dlmenslun!le şi aspectul standurilor de expunere se avizează de către Direcţia Urbanism 
din cadrul Primăriei Municlplulul Bacău. 

Art. 129 
Reguli specifice Zonei 1 - zonei centrale: 
a. amplasarea de structuri de mici dimensiuni, cu durată ocazională, este permisa doar în cadrul 

unor evenimente, după obţinerea acordurilor necesare; 
b. se Interzice amplasarea structurllor de mici dimensiuni pe perioadă sezonieră sau de lungă 

durată. 

Art. 130 
Amplasarea structurilor de mici dimensiuni pe proprietatea privată a persoanelor fizice/juridice, 
Indiferent de dlmensluntle acestuia, se va face după obţinerea autorizaţiei de amplasare şi cu 
avizul Comisiei de Estetic~ Urbană. 

PARTEA a V-a 
.__ __ ._DlSPOmJ;I FINALE ŞI TRANZITORJI~UTORlZAJ!!. ŞI S~IJ!!!:!!_ __ ..,.J 

Art. 131 
În vederea respectării prezentului Regulament, Poliţia Locală a Municipiului Bacău, in termen de 
12 luni de la data adoptării acestuia, vor identifica şi vor notifica proprietarii de mijloace de 
publicitate şi de structuri destinate comerţului a căror amplasare, structură sau estetic! nu mai 
corespunde cu noile reglementări astfel: 

(1) Pentru mijloacele de publlcltate şi structurile destinate comerţului situate pe domeniul public 
şi privat al statului şi al autorlt~ţilor publice locale, care nu sunt autorizate în conformitate cu 
prevederlle legale sau care au fost amplasate fără respectarea prevederilor legale, ori care nu au 
inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorulul şi codul de Identificare fiscală a acestuia, 
se va dispune dezafectarea~ 



(2) Pentru mijloacele de publicitate şi structurlle destinate comerţului situate pe proprietatea 
persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere 
valabile (dacl! este cazul) ori care nu au Inscripţionate Informaţiile privind denumirea operatoru lui 
şi codului de Identificare fiscală a acestuia se va dispune demararea procedurilor de încadrare in 
prevederile !egale. 

(3) În termen de 30 de zlle de la notificarea emisă de autorităţile administraţiei publice locale vor 
dispune demolarea mijloacelor de publicitate şi structurilor destinate comerţului amplasate contrar 
prevederilor Regulamentului local de publicitate pe cheltuiala pr oprietarului, fără autorizaţie de 
desfiinţare şi fără sesizarea Instanţelor judecătoreşti. 

Art. 132 
(1) Proprietarii mljloacelor de publicitate şi structurilor destinate comerţului situate pe domeniul 
public; şi µrivat al munlclpiulul, cât şi pe proprletăţ]le persoanelor fizice sau juridice care au avut 
emisă autorizaţie de funcţionare şi amplasare vor tl notificaţi ca in termen de 12 lunl de la data 
adoptării prezentului Regulament să se conformeze noilor reguli şi condiţii de avizare/autorizare. 

(2) Acestora U se va emite o autorizaţie temporară de la data depunerii sol!citărll şi maxlm până 
la data la care se împlinesc cele 12 luni. În cazul in care se constată că nu s-au conformat noilor 
reglementări nu se va mal emite o nouă autorizaţie şi se va dispune dezafectarea pe cale 
administrativă pe cheltuiala proprietarilor structurii comerciale sau a mijlocului de publicitate. 

{3) Se Interzice emiterea de acordurl/autorizatli ce încalcă prevederile prezentulul Regulament 
după data împlinirii celor 12 luni de la aprobare. 

Art. 133 
(1) Aprobarea pentru construcţia mijlocului de publicitate temporară, potrivit regulamentulul, se 
poate da pentru o perioadă de cel mult 30 de zlle şi poate fl prelungită doar o slngură dată la 
cererea solicitantului, pentru o perioadă de cel mult egală cu cea aprobat!!i Iniţial. 

(2) La expirarea perioadei de aprobare a mijlocului de publicitate temporară, sollcltantul are 
obligaţia de a desflinta constructla şi de a aduce amplasamentul pe care a fost montată aceasta 
la starea Iul iniţială; în caz contrar primarul, prin aparatul de spectalltate, va proceda potrivit 
prevederi lor art. 134. 

Art. 134 

(1) În cazul explrărll termenului de autorizare provizorie a construcţiei publicitare, conform 
prevederilor art. 133 alin. (2), iar acest termen nu a fost prelungit, proprietarul suportului 
publicitar şi cel al lmobilulul, pe care este amplasatll construcţia-suport, sunt obllgati, sub 
sancţiunea legll, să desfilnteze constru<;tla-suport pentru mijlocul de publicitate şi să aducă 
Imobilul la starea lnitla lă, pe cheltuială proprie. 

(2) În situaţia în care, in termen de 15 zile de la data expirării termenului de autorizare sau a 
termenului de prelungire a autorizărll, după c-<1z, proprietarul mijlocului de publlcitate, a 
construcţiei-suport de publicitate nu a îndeplinit obligaţiile prevăzute la alin. (1), primarul dispune, 
prin dlspoziţ.ie, desfiinţarea acestuia pe cale administrativă, Indiferent de categorla de proprietate 
pe care acestea sunt amplasate, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare şi fără sesizarea 
Instantelor judecătoreşti . 

(3) Cheltuielile rezultate ca urmare a acţiunilor prevăzute la alin. (2) sunt în sarcina proprietarului 
construcţiei şi vor fi recuperate ulterior de la acesta, în condiţiile legii. 

(4} Procedura prev~zută la ahn. (2) poate fi declanşată din oficiu de către primar, de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii sau la solicitarea deţinătorului legal al Imobilului . 



CAPITOLUL I PROCEDURA DE OBŢINERE AVIZE/ACORDURI 

Art. 135 
1) Aprobarea amplasării, executări i lucrărllor, mentlner11 mijloacelor de publicitate, respectiv 
de.sfilntărU acestora, pe faţadele dădlrllor sau ale celor care au un sistem propriu de sustlnere in 
raport cu pământul se poate realiza numai în condiţiile emiterii autorlzatlel de construire, respectiv 
de desfiinţare. 

(2) În autorizaţia de construire, emitentul autorlzatlel va preciza caracterul provlzorhJ al 
construcţiei, precum şi durata de autorizare a suportului construqlei mlj loculul de publicitate. 

(3) MIJioaceie de publicitate amplasate pe schelele montate pe fatadelc construcţlllor noi, aflate în 
diferite faze de execuţie, sau ale celor existente, aflate in ropuraţlc, ori pc clementele de 
împrejmuire a şantierului, Inclusiv pe utilajele folosite la lucr!rlle de construqle, se autorizează 
odată cu autorizarea or9anlzărtl de şantier şi este valabilă pe toată durata existenţei acesteia. 

L.L condltll dfl aut9rizare/avl;r;are a mmoacelor de publicitate 

Art. 136 
Actele şi conţinutul-cadru al documentaţiei pentru avlzare/autorl7.are : 

A, Avizul pentru publicitate temporari 
(1) este actul care permite amplasarea mijloacelor publldtare aşa cum sunt enumerate la art. 15 
şi 16. 

(2) Se eliberează solldtantulul {orice persoană Ozlcă sau Jurldlcll) in maximum 30 zile de la data 
inreg lstrărtl cererii, in baza unei documentatll compuse din: 
a) cerere tip completată cu elementele de Identificare ale beneflclaru!ul, cu precizarea scopului 

solldtărll actului 
b) grafica reclamei, precum şi simulare fotografică, din care să rezulte culorile folosite, 

dimensiunile, precum şi materialul din care se va executa; 
c) acordul proprietarului Imobilului pe care va fi amplasat sistemul publicitar (dacă este 

cazul)/contract de închiriere; 
d) documentele de plată pentru emiterea acordului de publicitate temporară; 
e) acordul. administratorului drumului, după caz; 
f) avizul Poliţei Rutiere, după caz. 

(3) Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară este de maximum 30 de zile şi 
poate fi prelungit~ o singură dată, la cererea solldtantulul, pentru o perioadă cel mult egală cu 
cea aprobată lnltlal. 

(4) Excepţie de la termenul de 30 de zile fac panourile direcţionale şi steagurile publicitare, 
termenul acestora este de 90 zile cu posibilitate de prelungire cu încă 90 de zile. 

(S) După expirarea perioadei de valabilitate, şi a prelungirii acesteia dacă este cazul, mij loacele 
de publicitate se vor desfiinţa fără afectarea sau schimbarea stării In iţiale a suprafeţei utl!lzate 
drept suport. 

(6) Avizul pentru publicitate temporară se emite solicitantului in termen de 15 zile lucrătoare de 
la data depunerii documentaţiei complete. 

S. Autorizaţia de construire este actul administrativ care permite amplasarea mijloacelor 
de publicitate. Se ellbereaz.ă solicitantului (de regulă deţinătorului unul titlu asupra lmob1Julu1, 
teren sau construc!;le), în baza unei documentaţii întocmite conform Legii nr. 50/1991 privind 



autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicata, cu modlflcarlle sl completarlle 
ulterioare. 

Art. 137 
(1) Proprietarii Imobilelor care şi-au dat acordul pentru amplasarea mij loacelor de publicitate sunt 
obligaţi să solicite executantului lucrărilor constructlel suportului publicitar, autorizaţia de 
const ruire sau avizul pentru publicitate temporară. 

(2) Nu se eliberează autorlzatfe de construire pentru amplasarea de mijloace publicitare pe 
construcţii neautorizate sau construcţii la care au fost făcute lnterventll neautortzate. 

Art. 138 
Operatorii de publicitate au obligaţia să asigure Identificarea panourilor publicitare prin 
lnscrlptlomm!a ac:ei:;tora cu lnformatli privind denumirea operatorului , codul de Identificare fisca lă 

a acestuia şi numărul autorizaţiei de construire. 

i,., Condttll de autor!aci!retavizi!re pentru lucrările privind idend!tatea cromatică 

Art. 139 
În situaţia în care se fac l ucrări pentru care nu este obllgatorle obţinerea autorizaţiei de consb"uJre, 
conform prevederilor Legii nr . 50/1991, art. 11, se va obţine Avlzul Dlrecţlel de Urbanism prin care 
s,e vor stablll condiţiile necesare, conform prezentului Regulament, in vederea executării lucrărilor. 

Art. 140 
l a emiterea Avizului Direcţiei de Urbanism de către Primăria Munlclpiulul Bacau, dosarul va conţine 
următoarele: 
a. Cerere tip; 
b. Extras de carte funciară; 

c. Extras de plan cadastral sau un plan de încadrare în zonă pentru Imobilele neintabulate; 
d. Imagini fotografice cu situaţia existentă; 

e. Imagini fotografice cu vecinătăţile situaţie! existente; 
f . simulare foto cu lmobllul propus. 

Art. 14 1 
În cazul in care se doreşte o derogare de la paleta de culori din Anexa 3 a prezentului Regulament, 
beneficiarul va sol!clta Avizul C.T.A.T.U., conform HCL 258/2020 aşa cum a fost modificată prin 
HCL 342/2021 din prezentul regulament. 

Art. 142 
Actele necesare pentru obţinerea Avizului C.T.A.T.U. sunt următoarele: 
a. cerere tip, cQnform HCL 258/2020 aşa cum a fost modificată prin HCL 342/ 2021; 
b. copie extras Carte Funciară actualizat la zi; 
c. Imagini cu situaţia existentă; 

d. slmulare foto cu vecinătăţile, desfăşurare stradall'i a situaţiei existente/propuse; 
e. planşe color cu Cr<?matlca propusă a faţadelor şi a tuturor elementelor constructive, cu 

precizarea codului de culoare NCS; 
f. studJu cromatic pentru întregul ansamblu/front stradal/front piaţă, după caz; 
g. alte elemente/studii ce pot susţine soluţia propusă. 

~ Condltn de autorlz:are/avlxare a teraselor 
Art. 143 
{l) Terasele sezoniere şi terasele permanente fără autorizaţie de c.-onstruire se amplasează doar 
dup~ obţinerea autorizaţiei de amplasare după depunerea documentelor potrivit Hot~rani de 
Consiliu Local Bac~u nr. 161/ 2021 şi a unei documentaţii tehnice care va conţlne: 
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- un memoriu justificativ in care sunt menţionate Informaţii privind materialele, culorile, condiţiile 
de utilizare ale terasei şi alte elemente considerate relevante de câtre operatorul economic; 
- un plan de situaţie, se. 1:50-1:500, cu delimitarea suprafeţei de teren ce unnează a fi ocupată, 
în care va fi obllgatorlu: de configurat dispunerea elementelor de mobilier (mese, scaune, sisteme 
de umbrlre, Jardlnlere), de prezentat dlmenslunlte spaţiului oa.1pat cât şi a spaţiului public l!ber 
rezultat după amplasarea elementelor de mobilier; 
- o prezentare 3D sau a unei fotografii cu mobilleruf ce se doreşte a fi amplasat. 

(2) Cererea - declaraţie a cărei model a fost aprobat prin H.C.L. nr. 161/ 2021, se va completa 
de drept cu documentele prevăzute la alln. (1), 

(2} Fiecare cerere pentru amplasarea de terase va fi supusă avizării in Subcomisia de Estetică 
Urbană care funcţionează în Municipiul Bacău. În condiţiile în care nu se modifică condlţllle avizate 
iniţial, avizul Subcomisiei de Estetică Urbană îşi păstreaz.ă valabilitatea pe durata existenţe! 
amenajării, 

Art.144 
(1) Terasele permanente cu autotlzaţie de construire se amenajează doar după obţinerea 
autorizaţiei de construire. 

(2) LUcrărlle de amenajare a platfonnelor provizorii, de amplasare a sistemelor de tip pergolă 
şi/sau copertină retractabilă cu sistem propriu de susţinere, se vor face doar în baza autorizaţi el 
de construire, eliberata conform prevederilor art. 3, alin. (1), lit. «c» sl llt. «h» din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucr~rilor de construcţl l, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(3) După executarea lucrărilor autorizate se soflcltă emiterea autorizaţiei de amplasare şi 
funcţionare a terasei conform HCl 161/2021 pentru aprobarea Regulamentului priv ind activităţile 
comerciale ce se desfăşoară pe raza munlclplulul Bacău. 

Art. 145 
Documentaţia pentru obţinerea autorizaţie de amplasare ce se va depune la sediul Primărie! 

Munlclplulul Bacău de către solldtanţl, trebuie s5 respecte cerlnţele Impuse prin prezentul 
Regulament şi să fie întocmite de persoane autorizate, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată, cu modiflcărUe şi completările 
ulterloare. 

LA,. conditU de autocJzare/avizare a strycturnor destinate comerţului stradal 

Art. 146 
(1) Pentru obţinerea autorizaţie de amplasare, agenţii economici care au câştigat llc!taţla şi după 
încheierea contractului de închiriere, trebuie să se adreseze Primăriei munlciplului Bacău şi să 
depună documentele potrivit Hotărârii de Consiliu Local Bacău nr. 161/ 2021 şi a următoarei 
documentaţii : 
- extras de carte funciară pentru teren proprietate personal~ precum şi contract închiriere pentru 

teren, dacă este cazul; 
- un plan de situaţie cu amplasamentul structurii comerciale în care va fi obligatoriu : de 

prezentat dimensiunile spaţiului ocupat cât şi a spaţiului publlc liber rezultat după amplasarea 
st ructurii ; 

- o prezentare 30 sau o fotografie a structuri! comerciale ce se doreşte a fi amplasată; 
- dacă este cazul, avizul sanitar-veterinar a laboratorului in care se produce îngheţata, produsele 

de patiserie, cofetărie şi de alimentaţie publică; 

- carte de identitate, talon, din care să rezulte că rulota sau vehlclulul este de tip comercial -
dacă este cazul. 



(2) Cerea - declaraţie a cărei model a fost aprobat prin H.C.l. nr. 161/ 2021, se va completa de 
drept cu documentele prevăzute la alin. (1). 

~ condiţii de 1Yizare a arnph,samentt119t destinate deşfăsurjrJi unor evenimente 
ocazionale 
Art. 147 
(1) Pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare, agenţli economici trebuie să se adreseze Primăriei 
munldplulul Bacău şi să depună documentele pot rlvlt Hotărârii de Consmu Local Bacău nr. 161/ 
2021 şi a următoarei documentaţii : 

~ un plan de situaţie cu amplasamentul solicitat pentru organizarea evenlmentulul în care va fi 
obllgatorlu de prezentat poziţia şi dlmenslunlle fiecărei structuri comerciale şi a materialelor 
µublicitare, spaţiu l ocupat de acestea, dimensiunile spaţiului pub!lc rezult:it, m.:1rcurc.i 
fluxurilor principale şf secundare de circulaţie pietonală/auto din Interioru! amplasamentului, 
marcarea structurilor pe plan pentru a putea fi Identificate fn fotografil ; 
o fotografie/randare 30 pentru fiecare t ip de structur~ comercială şi element publicitar din 
Incinta spaţiului solicitat destinat evenimentului; 

„ dacă este cazul, avizul sanitar-veterinar a laboratorului în care se produce îngheţata, produsele 
de patiserie, cofetărie şi de alimentaţie publlca; 

.. carte de Identitate, t alon, din care să rezulte că rulota sau vehlclulul este de tip comercial -
dacă este cazul. 

(2) Cererea - dedaraţle a cărel model a fost aprobat prln H.C.I. nr. 161/ 2021, se va completa de 
drept cu documentele prev~zute la alin . (1). 

CAPITOLUL ll TAXE, TARIFE ŞI SANCŢIUNI 

Art. 148 
(1) Taxele practicate de Primăria municipiului ea~u pentru eliberarea certificatelor de urbanism 
şi a autorlzaţlilor de construire sunt cele stablllte prin Legea nr. 227/2015 pentru aprobare.a 
Codului fiscal, actualizată şl completată, 

(2) Taxele pentru folosirea terenului în vederea amplasării de structuri comerciale şi a mijloacelor 
publicitare sunt stabilite prin contractele de de închiriere. 

(3) Toate celelalte taxe se stabilesc şi revizuiesc anual pr.ln Hotărâre a Cons!liului Local al 
Munlcipiulul Bacău de aprobare a altor taxe altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal. 

Art. 149 
{1) Nerespectarea prevederilor prezentuluf Regulament Local de Arhitectură şl Estetică Urbană 
atrage răspunderea materială şi contravenţională, după caz, conform legii 185/2013 art. 49, 
conform Legii S0/1991 art. 26, Ordonanţa 43/1997 art. 61, HCL 161/2021 art. 61. 

(2) Const ituie contravenţie şi se sancţionează, nerespectarea următoarelor prevederi: 
a) Nerespectarea prevederilor: art, 16, alin (1), art. 19, alin (1), art. 35, alin (2), art. 37, art. 38, 

alin (1), art. 40, art. 47, art. 49, art. SO, art. 52 alin (2), art. 60, art. 63, alln. (4), art. 64, art. 
67, art. 72, art. 891 art. 91, art. 110 llt. b, art. 116 fit. b, art. 121 lit. b, art. 125 lit. b, art. 129 
IJt . b, art. 133 - se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 2.S00lei. 

b) Nerespectarea prevederilor: art. 19, alin (2), art. 26, alin. (3) 1 art. 32, alin (1), art. 34, art. 
65 alin. (2), art. 65, art. 66 alin (1), art. 77, art. 95, art. 104, art. 108, art. 114, art. 115, art. 
119, art. 120, art. 124 • se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.000lei. 

c) Nerespectarea prevederilor: art. 36 alin (6), art. 49, art. 59 alin (6-7) • se sancţionează cu 
amendă de la 500 la l .SO0lei. 



(3) Următoarele fapte constituie contravenţie: 
a) amplasarea mijloacelor de publlcltate făr.§ aviz pentru publicitatea temporară ori cu 

nerespectarea prevederilor acestuia şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza eliberării 

avizului; 
b) montarea panourilor publJcltare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită 

fundaţie, fără autorizaţie de construire; 
c} nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitat e a tipurilor şl dimensiunilor 

mljloacelor de publlcitate admlse, ln conformitate cu prevederile prezentului regulament; 
d) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, a vehiculelor 

publfdtare care nu au obtlnut aviz pentru publicitate temporară sau a mljloacelor de publicitate 
luminoasă care pot perturba traficul auto şi pietonal; 

e) nerespectarea obl igaţiei de a readuce amplasamentul şf mediul inconjur~tor la starea lnltJală, 
lncluslv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solulul; 

f) nere.spectarea obligaţiilor privind întreţinerea mljloacelor de publicitate şi afişarea permanentă 
a unor mesaje în cadru; 

g) nenumerotarea sau neldentfficarea panourilor publicltare de către operatorl! de publicitate. 

şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 2.S00lei. 

Art. 150 
(1) Primarii şl organele de control din cadrul autoritătllor admln!stratlei publlce locale au obligaţia 

să urmărească respectarea disciplinei in domeniul urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor 
pentru amplasarea mijloacelor de publicitate/structurilor comerciale pe t eritoriul localităţilor şi , in 
funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiunile prevăzute de prezentul Regulament, 
de Legea nr. 50/1991, de Legea 185/2013 şi de Ordonanţa nr. 43/1997. 

(2) Constatarea contraventlilor se face de către persoanele împuternicite dln cadrul Inspectoratului 
de Stat in Construcţii pentru contravenţiile săvârşite de către autorltătile administraţiei pobllce 
locale şi de către organele de control ale autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, 
de către polltiştll locali, în cazul contraventlllor săvârşite de operatorii economici. 

( 3) Contravenţiile prevăzute de prezentul Regulament se constată şi se sancţlonează de către 
agenţii constatatorl din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău. 

(4) Sumele provenite din amenzile apllcate în conformitate cu prevederile prezentulul Regulament 
se fac venlt ta bugetul local al municipiului Bacău. 

CAPITOLULW DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art. 151 
(1) Amplasamentele pentru desfăşurarea de comerţ stradal vor fi stabJlite de către D!recţla 
Urbanism din cadrul Prlm~rlel Mun!ciplulul Bacău, iar activitatea de comerţ stradal se desfăşoară 
de către agenţii economici în baza autorizaţiei de amplasare emis la cererea acestora, cu 
respectarea prezentul ul Regulament şi ale Hotărârii de Consiliu Local Bacău nr. 161/ 2021. 

{2) Dacă agentul economic renunţă la amplasarea pe domeniul public a mobilierulul 
urban/ structurii comerclale sau incetează activitatea înainte de termenul aprobat prin autorizaţie, 
trebuie să înştiinţeze Primăria MunlclpluJul Bacău de data încetării activităţii printr-o cerere în care 
se menţionează şi numărul autorizaţiei. Cererea de renunţare la autorizaţie nu poate fi făcută 
retroactiv. 

(3) Autorizaţia de amplasare se eliberează cu plata anticipată a taxelor aferente, Iar perioada 
de valabilitate a acesteia va fi de minim 30 zile, cu posibilitatea de prelungire. 



{4) În cazul in care societatea deţine autorizaţie de amplasare şi sollcltă prelungirea acestuia 
pentru perioada următoare, va înregistra la sediul Primăriei Munldplulut Bacău doar cererea 
tipizată prin care se menţionează numărul autorizaţiei de amplasare din perioada precedentă. 

(5) Agenţilor economic!, întreprinderUor lndivlduale şi familiale, precum şi persoanelor flzlce 
autorizate care au debite la taxe şi Impozite locale, nu li se vor mal ellbern autorizaţii de amplasare 
până la achitarea tuturor obllgaţlilor financiare faţă de bugetul local. 

Art, 152 
(1) Se tnterzlce amplasarea oricărei structuri comerciale sau mijloc de publ!cltate înaintea obţinerii 
autorizaţiei de amplasare sau a autorizaţiei de construire. 

(2) Mij loacele de publicitate autorizate până la data intrărU în vigoare a prezentului Regulament 
vor fi mentinute pe amplasamentele autorizate până la data impllnlril termenului de l an de la 
aprobarea Regulamentului. 

Art. 1$3 
(1) La data întrării în vigoare a prezentulul Regulament, Hot~rârlle de Conslliu l ocal al Municipiului 
Bacău nr. 119/ 2009, nr. 120/ 2009, nr. 175/ 2006, cu modificările şi complet! rlle ulterioare cât 
şi art. 37·40 însemnând secţiunea D - "Autorizarea teraselor sezoniere" şi E - "Autorizarea 
actiV!tăţî!or de publicitate şi amplasării de panou, afişaj şi structura de afişaj folosit i n scop de 
reclamă şi publicitate" din "Cap. II. Cerinţe şi CriterU generale ce trebuie îndeplinlte în vederea 
autorfzlirll activitllţli ş! eliberării autorizaţiei de funcţionare necesare funcţionării persoanelor fizice 
autorizate şi persoanelor juridice" din cadrul "Regulamentului privind actlvlt~ţlşJe comerciale ce se 
desfăşoară pe raza munlclpiulul Bacău" aprobat prin HCL nr. 161/2021, 

(2) Orice alte dispoziţii şl reglementări contradictorii prezentului Regulament se abrog~. 



ANEXE 

ANEXA 1 Zona centrala a munlclplului Bacău - PUG 2012 
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ANEXA 3 PALETA DE CULORI 

3.1. CULORI DE BAZĂ/FOND 

NC881fi10-RII08 NC8: 8 10:20,MIB 

NCSS10t~ NC&. 8 l01~ 

NCS SOIS07•Y NC8 IS 10\5-QIIOV tc8: 8 102!).Y10A NCS aos»Y Ne8:81115-Y10R 

NCS:81~ 

HCS. 8 t0t&-V30R NCS-8 t0t~ NC8'9151~ 

NOTĂ: 
L Culorile de bază pot fi folosite şi pentru culorr pentru accente 
2. Paleta de culorl indică coduri le de culoare NCS (Natural Colour System}, care este standardul 

intemaţlonal de culoare folosit in producerea vopselurilor. 
3. Această cartelă are doar un caracter orientativ, din cauza diferenţelor de redare print/monitorul 

calculatorului şi culoare este necesar să consultat! un paletar profesionist. 



3,II. CULORJ PENTRU ACCENTE 

NC8: 8 151S-G40Y 

fa 61080-Y 

NCS S 100S-Y40R 

NOTĂ: 
1. Culorile de bază pot fi folosite şi pentru culori pentru accente 
2. Paleta de culori Indică codurile de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul 

intemaţlonal de culoare folosit în producerea vopselurllor. 
3. Aceast~ cartelâ are doar un caracter orientativ, din cauza diferenţelor de redare print/monitorul 

calculatorului şi culoare este necesar să consultati un paletar profesionist. 



3,IIJ. CULORI DE BAZĂ/FOND pentru clădirile din zonele Istorice 

NCS.61!0().N 

NCS 8 0507-GIDI' NC8 S 1015-0elll' NC8 8 1515-GIOY 

NCS:815t5-V10R Nea. 8 1040-Y 

HC8 81011).V S 30olO-Y10R 

Ne&' 6 0610.YtOR NCS: 12t2-Y3tR NCe: 1210.Yt7R 

NOTĂ: 
1. Culorile de bază pot fi folosite şi pentru culori pentru accente 
2. Paleta de culori Indică codurlle de culoare NCS (Natural Colour System), care este standardul 

Internaţional de culoare folosit în producerea vopselurilor. 
3. Această cartelă are doar un caracter orientativ, din cauza diferenţelor de redare print/monitorul 

calculatorului -şi culoare este necesar să consultati un paletar profesionist. 



3,XV. CULORI PENTRU ACCENTE pentru clădirlle din zonele Istorice 

NCS 81020-810G 

HCS: u,01-Y,UR NCS 8 t005-Y10R NCS 0504-Y21R 

NCS·~-V11R 

NCS :SS:U-Y71R 

NOTĂ: 
1. Culorlle de bază pot fi folosite -şi pentru culori pentru accente 
2. Paleta de culori Indică codurile de OJloare NCS (Natural Colour System), care este standardul 

Internaţional de culoare folosit în producerea vopselurilor. 
3. Această cartelă are doar un caracter orientativ, din cauza diferenţelor de redare print/monitorul 

calculatorulul şi culoare este necesar să consultati un paletar profesionist. 

Arhltect Şef 
arh. Diana Mihaela Marin 
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