
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  legal 
constituite  din municipiul Bacău, proiectul de hotarâre  privind modificarea şi 
completarea HCL nr.84/2008 prin care s-a aprobat reglementarea serviciilor 
publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul 
Bacău , spre studiu şi analiză.    
        Acest proiect poate  fi consultat şi la sediul Primăriei  Municipiului  Bacău, 
unde se află afişat. 
        În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite  din municipiul 
Bacău,  vor    putea trimite în scris  propuneri, sugestii sau opinii  până la data de  
15.09.2009, la Primăria Municipiului Bacău, domnului cons.juridic Caleap 
Florin, sau pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro 
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 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea HCL nr.84/2008 prin care s-a aprobat 

reglementarea serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice 
auto din Municipiul Bacău  

 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Bacău 
Având în vedere: 

- Prevederile art.128 (1) lit. „d” din O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice, republicata si actualizată; 

- Prevederile art.3(1) lit.„i” din O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, actualizata; 

- Prevederile art. 24 alin. (1)(5)(8) Anexa 1 din H.G.R. 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; 

- Prevederile art. 2 (2) din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/12.07.2001, 
privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Prevederile art. 65 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata; 

- Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84/27.03.2008 privind aprobarea 
reglementăriii serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice 
auto din municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în folosirea acestor 
parcări; 

- Avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bacău – Serviciul Circulaţie Rutieră, 
înregistrat la Primăria Bacău sub nr.  

- Referatul comun nr.153005/23.06.2009 înaintat de Poliţia Primăriei Bacău şi de 
Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău; 



 
          În baza dispoziţiilor art. 36(2) lit. „c, d ”, 36(6) lit. „a” punctul 13 şi ale art. 
45(2) din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, ulterior 
modificată şi completată 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. – Se aprobă înlocuirea Anexei nr.1 din HCL nr.84/27.03.2008 reprezentând 
Regulamentul  de organizare şi funcţionare al sistemului de parcari publice cu plată 
din municipiul Bacău, cu Anexa nr.1 şi subanexa acesteia, parte integrantă din 
prezenta hotarare. 
 
 Art.2. – Se aprobă completarea HCL nr.84/27.03.2008 cu Anexa nr.5 - Tarifele 
pentru persoanele juridice, care folosesc locuri rezervate în parcările publice  auto din 
municipiul Bacău, potrivit Anexei nr.5 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3. – Se aprobă completarea HCL nr.84/27.03.2008 cu Anexa nr.6 - Modelul de 
dispozitiv agreat pentru identificarea locului de parcare, rezervat de către persoanele 
juridice în parcările publice din municipiul Bacău, potrivit Anexei nr.6 parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.4. – Se aprobă completarea HCL nr.84/27.03.2008 cu Anexa nr.7 - Contractul 
Cadru, denumit „Contract-Rezervare” pentru persoanele juridice, care desfăşoară 
activitate în municipiul Bacău şi care au sediul la o distanţă mai mică de 50 m de una 
din parcările publice  cu plată din municipiul Bacău, potrivit Anexei nr.7 parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.5. – Prevederile din Regulamentul  de organizare şi funcţionare al sistemului de 
parcari publice cu plată din municipiul Bacău, prezentat în Anexa nr.1, în care sunt 
prevăzute sancţiuni pentru încălcarea prevederilor din regulament, vor intra în vigoare 
in termen de 35 de zile de la adoptarea hotărârii, potrivit prevederilor art. 4 din O.G. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 
 
Art.6. -  Celelalte prevederi ale  H.C.L. Bacau  nr. 84/27.03.2008 care nu sunt în 
contradictoriu cu prevederile prezentei hotărâri sunt şi rămîn în vigoare. 
 
Art.7. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Judeţen de Poliţie, Poliţiei 
Primăriei Bacău, Directiei Drumuri Publice şi Direcţiei Patrimoniu. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
Ing.ROMEO STAVARACHE 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.84/2008 prin 
care s-a aprobat reglementarea serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a 

parcărilor publice auto din Municipiul Bacău 
 
 

 

          Prin Referatul comun nr. 153113/05.08.2009 înantat de către Poliţia Primăriei 

Bacău, se supune atenţiei Consiliului Local Bacău, modificarea si completarea HCL 

nr.84/2008 prin care au fost aprobate reglementări ale serviciilor publice de intretinere 

si exploatare a parcarilor publice auto din municipiul Bacau,  în vederea realizării unui 

regulament de  organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată unitar pe raza 

municipiului Bacău,  care să cuprindă atât modul de folosire a parcărilor publice cu 

plată de către persoanele fizice cât şi de persoanele juridice precum şi a parcărilor 

publice auto rezervate de către persoanele juridice,  cu respectarea  prevederile  

O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată, 

prev.art.24 alin. 1,5, 8 Anexa 1 din H.G.R. 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, prevederile art.3 alin.1 lit.i din O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat  

       Deasemenea propunem aprobarea tarifelor pentru utilizatorii  persoane juridice, a 

parcarilor publice cu plata din Municipiul Bacau precum si aprobarea unui Contract 

Rezervare, conform Anexelor la prezenta hotarare. 

     Faţă de cele prezentate rog autoritatea deliberativă, să aprobe proiectul de hotărâre 

în forma prezentată 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Ing.ROMEO STAVARACHE 
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VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
POLITIA PRIMARIEI BACAU 
DIRECTIA DE DRUMURI PUBLICE 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
DIRECŢIA JURIDICĂ SI AD-TIE LOCALA 
 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.84/2008 prin 
care s-a aprobat reglementarea serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a 

parcărilor publice auto din Municipiul Bacău 
 

 

 Proiectul de hotărâre privind reglementarea serviciilor publice de întreţinere şi 

exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în 

folosirea acestor parcări,  respectă prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia 

pe drumurile publice şi a prevederilor Lg. 215/2001 care prevede că : Consiliul Local 

administrează domeniul public si privat, iar prin adoptarea acest proiect se urmăreşte 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciului parcărilor publice din municipiul Bacău 

  Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 
          VICEPRIMAR,                                                DIRECTOR   
Ing. DRAGOŞ LUCHIAN                                          POLITIA PRIMARIEI 
                                                    RUSU IONEL 
 
 
DIRECTIA DRUMURI PUBLICE    DIRECŢIA PATROMONIU 
DIR. MATEUŢĂ FLORIN                 ING. PIRCU GAVRIL 
 
 

  
DIRECTIA JURIDICA SI ADM-TIE LOCALA 

Cons. jr. JINGA MARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA                                                                                        Anexa nr. 1  
JUDEŢUL BACĂU                                                    la HCL nr.             2009 



PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU               
 
 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare cu plată din municipiul 
Bacău 

 
Cap. 1 Dispoziţii generale 

 
Art. 1 Parcările publice din municipiul Bacău pot fi folosite de orice deţinător de 
autovehicule care locuieşte pe raza municipiului Bacău sau se află în tranzit. 
 
Art. 2 Prezentul regulament, împreună cu anexele, reglementează regimul parcărilor cu plată 
şi fără plată din municipiul Bacău. 

 
Art. 3 Parcarile din municipiul Bacău pot fi rezervate contra cost prin plata anticipata , de 
către persoanele juridice,  aflate pe o rază de 50m de sediul acestora, în limita aprobată 
pentru acest sector de căte Primăria municipiului Bacău, conform prezentului Regulament. 
 
Art. 4 Numărul de locuri rezervate va fi dimensionat în funcţie de necesarul de locuri de 
parcare, ţinându-se cont de natura obiectivului şi condiţiile concrete. 
 

Cap. 2 Definiţii 
 
Art. 3 Loc de parcare – spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător, ce 
pot avea, în funcţie de marcajul folosit, conform STAS 1848/7/2004, suprafeţele precizate în 
Anexa  1A la Regulament. 
 Parcările publice cu plată – sunt acele spaţii, special semnalizate, destinate parcării 
autovehiculelor pentru care se percep tarife orare/zilnice de parcare. 
 Parcările publice fără plată – sunt acele spaţii, de interes public, destinate parcării 
autovehiculelor pentru care nu se percep tarife de parcare. De aceste spaţii de parcare vor 
beneficia toţi posesorii de autovehicule din municipiu sau din afara lui. 
 Tichet de parcare – document eliberat de casierul sau de distribuitorul de tichete de 
parcare, în parcările cu plată special amenajate, care face dovada plăţii parcării. 
 Aparat de autotaxare sau distribuitor de tichete de parcare – aparat ce eliberează 
conducătorului auto tichetul de parcare. 

Parcarile rezervate – sunt locurile de parcare rezervate de persoanele juridice  
aflate la o distanta mai mica de 50 m  de sediul acestora. 
 

Cap. 3 Regimul parcărilor cu plată din municipiul Bacău 
 
Art. 4 Sistemul de taxare se aplică în municipiul Bacău, în perimetrele prezentate în Anexa 
nr. 2 la H.C.L. Bacău  nr.84/27.03.2008 
 
Art. 5 Parcările publice cu plată de pe raza municipiului Bacău, vor funcţiona de luni până 
vineri între orele 08.00 şi 18.00, fiind administrate de către Poliţia Primăriei şi Direcţia de 
Drumuri Publice care vor dispune măsuri de întreţinere şi semnalizare corespunzătoare a 
parcării prin: 

a) indicator de parcare; 
b) tăbliţă adiţională pe care se va specifica „Parcare cu plată”, perioada pentru care se 

percepe taxa de parcare şi H.C.L. Bacău care reglementează regimul parcărilor; 
c) marcaj rutier cu o culoare galbenă, diferit de marcajul stradal. 



 
 
 
Art. 6 (1) Parcările publice cu plată vor fi utilizate contra cost pe bază de: 

- Tichet de parcare 
- Abonament zilnic de parcare cu timp de staţionare – 12h 
- Abonament lunar de parcare 
- Contract – abonament 
(2) Abonamentele şi contractele-abonament se eliberează sau se încheie de către 

administratorul parcărilor cu plată. 
 

Art. 7 (1) – Folosirea parcărilor publice cu plată se poate face numai după achitarea unei 
taxe de parcare. 

(2) Taxele aferente utilizării parcărilor publice cu plată, prezentate în Anexa nr. 3 la 
prezenta hotărâre, vor fi încasate prin: 

a) casieri special desemnaţi să elibereze tichete de parcare 
b) prin folosirea „distribuitorilor de tichete de parcare” 
c) abonament 
d) contract – abonament 

 
Art. 8 (1) Informarea utilizatorilor de parcări, cu privre la costul contravalorii serviciului de 
parcare pe unitatea de timp de staţionare (1/2h, 1h sau 1 lună) se va face de către casierul 
angajat, prin afişare pe aparatul de autotaxat sau la intrarea în parcare. 
 (2) Persoanele fizice şi juridice din municipiul Bacău sau cele care tranzitează 
municipiul, utilizatori ai parcărilor cu plată, au obligaţia de a solicita şi achita contravaloarea 
abonamentului sau tichetului de parcare corespunzător perioadei de timp pe care acesta 
intenţionează să staţioneze. 

(3) Tichetul de parcare sau abonamentul poate face dovada plăţii tarifului de parcare 
doar în cazul în care este expus în mod vizibil pe bordul maşinii. În cazul în care tichetul de 
parcare sau abonamentul nu este expus în mod vizibil pe bordul maşinii, personalul 
împuternicit al Poliţiei Primăriei Bacău va considera parcarea neplătită şi se va dispune 
măsura sancţionării sau blocării. 

(4) În situaţia în care conducătorul auto a realizat parcarea autovehiculului, dar refuză 
să plătească taxa de parcare, se va dispune măsura sancţionării contravenţionale sau blocării 
autovehiculului. 
 
Art. 9 Autovehiculele vor fi parcate în ordinea sosirii lor în spaţiul de parcare disponibil fără 
a lăsa locuri libere între maşini, iar conducătorii de autovehicule vor parca în aşa fel încât să 
folosească un singur loc de parcare. 
 
Art. 10 – (1) Mijloacele auto aparţinând serviciilor de intervenţie, cum ar fi poliţie, 
pompieri, ambulanţă, intervenţii gaz metan etc. care poartă însemnele instituţiilor de care 
aparţin şi care se află în misiune, vor fi scutite de plata taxei de parcare. 
 (2) Fiecare parcare publică cu plată va avea locuri marcate şi semnalizate 
corespunzător pentru autovehiculele destinate transportului persoanelor cu handicap. 
 (3) Locurile de parcare rezervate şi delimitate exclusiv pentru persoanele cu handicap, 
sunt utilizate în mod gratuit de către acestea. 
 (4) Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot 
beneficia de un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care 
transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare 
gratuită (conform legii nr. 448/2006). 



 (5) Cardul-legitimaţie va fi eliberat la cerere de către administratorul parcărilor în 
condiţiile legii. 
 
Art. 11 Parcările publice cu plată vor fi periodic monitorizate de către reprezentanţii Poliţiei 
Primăriei Bacău şi Direcţia de Drumuri Publice care vor avea următoarele sarcini şi atribuţii: 

 verificarea existenţei şi valabilitatea tichetelor de parcare expuse pe bordul 
autovehiculelor şi luarea măsurilor corespunzătoare în cazul în care există deficienţe 
sau abateri. 

 verificarea şi asigurarea bunei funcţionări a distribuitoarelor de tichete de parcare. 
 verificarea modului de parcare a autovehiculelor. 
 verificarea stării marcajelor şi indicatoarelor. 
 verificarea stării spaţiului de parcare în ceea ce priveşte salubrizarea şi dezăpezirea, 

iluminarea. 
 verificarea stării tehnice şi a bunei funcţionări a barierelor de acces, acolo unde este 

cazul de montare a acestora. 
 îndrumarea cetăţenilor şi rezolvarea solicitărilor îndreptăţite adresate de către aceştia. 

 
Art. 12 Parcările publice cu plată pot fi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor a căror 
masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 tone. 
 
Art. 13 Adminstratorul parcărilor publice cu plată, nu are nicio responsabilitate în ceea ce 
priveşte integritatea autovehiculelor parcate în parcările cu plată şi nici faţă de bunurile aflate 
în interiorul acestora. 
 

Cap. 4 Regimul parcărilor fără plată din municipiul Bacău 
 
Art. 14 – (1) Îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale, a unuia sau 
mai multe locuri din parcare auto fără plată din municipiul Bacău, este interzisă. 
 (2) Fac excepţie de la prevederile alin. 1 deţinătorii contractului de rezervare asupra 
spaţiului respectiv. 
  
Art. 15 – Parcările publice fără plată vor fi administrate şi întreţinute de către Primăria 
Municipiului Bacău prin Direcţia de Drumuri Publice. 
 

Cap. 5 Rezervarea 
 
Art. 16. - (1) Rezervarea  este permisa in toate parcarile din municipiul Bacau doar pentru 
autovehiculele aparţinând persoanelor juridice care îşi deşfasoara activitatea in zona de 
parcare mentionata in adresa de solicitare, pe o rază de 50m. 

(2) Rezervarea este permisa numai pentru vehicule a caror masa maxim autorizata nu 
depaseste 3,5 tone 

(3) Pentru rezervarea locurilor de parcare solicitantul încheie cu Politia Primariei 
municipiului Bacau  un contract de rezervare. 

(4) Pentru incheierea contractului de rezervare solicitantul (persoana juridica) trebuie 
sa depuna la sediul Primăriei Municipiului Bacău urmatoarele documente: 

•  Copie certificat inregistrare societate 
•  Cerere tip 
•  Schita amplasament locuri parcare solicitate (scara 1:1000) 

(5) După analiza iniţiativei de către executivul Primăriei Municipiului Bacău, se va 
publica în presa locală un anunţ de intenţie, în care se va preciza că durata de înregistrare a 
cererilor este de 14 zile de la data apariţiei anunţului. 



(6) După scurgerea celor 14 zile, în cazul în care solicitările de amplasamente nu sunt 
excedate de numărul cererilor, se va proceda la rezervare în ordinea numărului de 
înregistrare. 

(7) În cazul în care numărul solicitărilor depăşeşte numărul de locuri, în termen de 
maxim 30 de zile se va organiza o licitaţie publică în vederea rezervării locurilor. 

(8) La licitaţie pot participa numai persoane juridice care demonstrează că se 
învecinează direct cu amplasamentul. 

(9) Licitaţia va fi publică, deschisă cu strigare. 
(10) Documentaţia licitaţiei şi organizarea acesteia sunt în sarcina  Direcţiei 

Patromoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. 
(11) În cazul administrării directe, cât şi prin licitaţie publică, va fi stabilită o comisie 

prin dispoziţie a Primarului Municipiului Bacău.  
(12) Contractul de rezervare va fi perfectat după achitarea integrală a obligaţiilor de 

plată aferente pe anul în curs. 
(13) Locul rezervat este indicat prin amplasare unui dispozitiv de rezervare conform 

anexei nr. 5   la prezentul regulament. 
(14) Dispozitivul de rezervare se amplaseaza conform schitei de amplasament avizata 

de catre operatorul sistemului de parcare si trebuie sa aibe inscriptionate urmatoarele date: 
•  Beneficiar 
•  Conform contract nr............../........................... 
•  Numar locuri 

(15) Numarul locurilor de parcare aprobate se va face in functie de numarul 
solicitarilor din zona respectiva. 

(16) Plata se efectueaza anticipat lunar, trimestrial sau anual . Tarifele de rezervare 
sunt prevazute în anexa 4 la prezentul Regulament. 
 
 

Cap.6 Contravenţii şi sancţiuni 
 
Art. 17 Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către 
împuterniciţi ai primarului, Poliţia Primăriei Municipiului Bacău şi Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Bacău. 
 
Art. 18  Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a) Parcarea fără tichet sau abonament, cu tichet nevalidat corespunzător sau refolosit; 
b) Depăşirea timpului de staţionare conferit de tichetul folosit; 
c) Parcare cu tichete, abonamente neconforme sau expirate; 
d) Parcarea cu tichete sau abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea 

elementelor de identificare. 
e) Refuzul conducătorului auto de a plăti taxa de parcare. 
f) Distrugerea, deteriorarea şi vandalizarea aparatelor de taxat si a dispozitivelor de 

rezervare. 
g) Parcarea autovehiculelor cu nerespectarea marcajului pentru locul de parcare. 
h) Parcarea în zonele rezervate autovehiculelor speciale ale persoanelor cu handicap. 
i) Parcarea autovehiculelor pe trotuare aflate în domeniul public al municipiului 

Bacău. 
j) Parcarea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone. 
k)  Rezervarea locurilor de parcare fara a detine contract de rezervare incheiat cu 

operatorul sistemului de parcare prin ingrădirea cu gard mobil sau sub forma altor 
mijloace materiale; 

l)     Stationarea fara drept pe locurile de parcare rezervate prin contract, semnalizate  
printr-un dispozitiv agreat de catre operatorul sistemului de parcare; 



m) Expunerea vehiculelor şi autovehiculelor în vederea vânzării, a efectuării oricărui 
fel de publicitate neautorizată pe domeniul public sau privat al municipiului 
Bacău, cu excepţia locurilor special amenajate în acest scop. 

Art. 19– Faptele menţionate la art.18 pot fi sancţionate cu amendă contravenţională sau 
blocarea autovehiculului. 
 
Art. 20- Blocarea/deblocarea autovehiculelor parcate în parcările cu plată se face de către 
personalul împuternicit al Primăriei Municipiului Bacău, împreună cu personalul 
împuternicit al Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău conform H.C.L. Bacău 233/2006. 
 
Art. 21– Sancţiunile pentru faptele menţionate la art. 18 sunt: 

a) Amendă de la 20 lei la 50 lei pentru faptele prevăzute la lit. b,d,g,k 
b) Amendă de la 50 lei la 100 lei pentru faptele prevăzute la lit. a,c,i,j 
c) Amendă de la 100 lei la 500 lei pentru faptele prevăzute la lit. h,e, k, l,m 
d) Amendă de la 300 lei la 1.000 lei faptele prevăzute la lit. f 

 
Cap. 7  Dispoziţii finale 

 
Art. 22 Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentei hotărâri se fac venit 
integral la bugetul Poliţiei Primăriei Bacău şi vor fi utilizate pentru acţiuni de administrare şi 
modernizare a parcărilor auto din municipiul Bacău. 
 
Art. 23 - (1) Contravenţiile din prezenta hotărâre se constată de către Poliţia Primăriei 
Municipiului Bacău, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău şi împuterniciţi ai primarului. 
 (2) Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în hotărâre. 
 
Art. 24 – Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Codului de procedură 
civilă şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................................. 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Ing.ROMEO STAVARACHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                                                             Anexa nr.1 
JUDEŢUL BACĂU                                                                   la Regulament 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU            
 
 
 

MODALITATEA DE  IDENTIFICARE ŞI MARCAJ  
A LOCURILOR DE PARCARE  

 
 
 

 
       Locurile de parcare se pot identifica şi marca în spaţiile special amenajate pentru 
parcarea autovehiculelor sau pe partea carosabilă, care pot fi executate de o parte sau 
cealaltă a benzilor de circulaţie, prin linii dispuse după poziţia vehiculelor, astfel : 

- transversal, pe stânga sau pe dreapta benzii de circulaţie, conform exemplului 
din figura 1 

- înclinat faţă de axa sau marginea căii, conform exemplului din figura 2 
- paralel cu axa sau marginea căii, conform exemplului din figura 3 
Suprafeţele locurilor de parcare astfel delimitate vor fi : 
- S1 în suprafata de 12,50 m 2 conform figurilor nr. 1 şi 2 
- S2 în suprafata de 14,37 m 2 conform figurii 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Ing.ROMEO STAVARACHE 
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Tarifele pentru persoanele juridice, care folosesc parcările publice auto rezervate  

in  municipiul Bacău 
 
 
 
 
 
 

Durata /preţ  Nr. 
crt. 

Nr. locuri de 
parcare luna Trimestru an 

1. 1loc S1 187,5 562,5 2.250 
2. 1loc S2 215,6 646,8 2.587,2 

 
 
 
 
Nota: 1 loc de parcare conform STAS 1848/7/2004 poate avea, în funcţie de marcaj:  

Marcaj perpendicular faţă de axa sau marginea căii de circulaţie  S1 = 12,5mp,  
  Marcaj paralel faţă de  axa sau marginea căii de circulaţie  S2 = 14,37mp 

Preţul este stabilit la 15lei/mp/luna, indiferent de zonă  : S1 = 187,5lei/lună 
                         S2 = 215,6lei/lună   

 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
Ing.ROMEO STAVARACHE 
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MODEL DISPOZITIV AGREAT 
DIMENSIUNI=0.80cm X 0.80cm.(culoare neagra) 

 

 

 
 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
Ing.ROMEO STAVARACHE 
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JUDEŢUL BACĂU                                                    la HCL nr.             2009 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU               



 
 
 
PRESTATOR                   ACHIZITOR 
POLIŢIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU                 ......................................... 
Nr. __________/___________________         Nr. _______/__________        
 
 
 
 

CONTRACT - REZERVARE 
 
    Nr. ______/______________ 
 
 
ARTICOLUL I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 Între Poliţia Primăriei Municipiului Bacău, Bulevardul Unirii Nr. 13, reprezentată prin 
Director Executiv – Jr. Rusu Ionel şi Şef Birou Financiar-Contabil – Ec. Şolot Cristina, în calitate de 
PRESTATOR SERVICII 
Şi 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................... în calitate de BENEFICIAR 
 
ARTICOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 Poliţia Primăriei Municipiului Bacău va pune la dispoziţia Beneficiarului un număr de 
............locuri de parcare rezervate , în ..................................................................   
............................................................................................................din municipiul Bacău 
 
ARTICOLUL III. VALABILITATEA CONTRACTULUI 
 Prezentul contract se încheie, începând cu data de ....................................... pentru o perioadă 
de ....................................., până la data de ........................................... 
 Părţile, de comun acord, pot prelungi valabilitatea contractului după expirarea termenului 
acestuia, numai prin Act Adiţional încheiat cu acordul de voinţă al ambelor părţi contractante, act 
semnat şi ştampilat de către acestea. 
 
ARTICOLUL IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILE 
 Prestatorul are obligaţia: 

- de a pune la dispoziţia beneficiarului, locul de parcare rezervat; 
- prestatorul îşi rezervă dreptul, urmând a notifica în scris Beneficiarul, cu privire la 

revizuirea cuantumului costului rezervarii. 
Beneficarul are obligaţia: 
- de a respecta întocmai prevederile contractului şi prevederile prezentei hotărâri; 
- de a plăti costul rezervarii conform art. V din prezentul contract; 
- de a notifica în prealabil, cu 15 zile înainte, pe Prestator, în situaţia în care înţelege să 

rezilieze prezentul contract. 
Este interzisă: 

- parcarea autovehiculelor pe spaţiile verzi şi trotuarele din municipiul Bacău; 
- îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale, a unuia sau mai multe 

locuri din parcarea auto cu plată sau fără plată din municipiul Bacău fara a detine contract 
de rezervare. 

 
ARTICOLUL V. PREŢUL CONTRACTULUI 
 Costul rezervarii la data încheierii prezentului contract este de ...................................... 
lei/lună pentru un singur loc de parcare. Beneficiarul, în baza prezentului contract, achiziţionează un 
număr de ................. locuri de parcare. 



Pretul  Contractului  este de  ..............................lei. 
 
 
ARTICOLUL VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
 La data semnării prezentului contract, Beneficiarul va achita in avans suma de 
.....................................  lei, reprezentând contravaloarea.......... luni. 
 Suma menţionată mai sus, va fi achitată de Beneficiar în contul Prestatorului 
.................................................. cu C.F. ....................... deschis la Trezoreria Bacău. 
 Plata rezervarii  se va face pe bază de factură, cel târziu la data de 20 ale lunii în curs, pentru 
intervalul următor. 
 
 
ARTICOLUL VII. PENALITĂŢI 
 Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiilor de plată asumate prin contract, indiferent de 
natura acestora sau de ce reprezintă, obligă pe acesta la plata unor penalităţi de 0,1% pentru fiecare 
zi de întârziere, calculate la valoarea sumei datorate în primele 15 zile de la data scadentă stabilită 
prin contract. 
 
 
ARTICOLUL VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI 
 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde daune-interese. 
 Prestatorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 Neplata la termen autorizează pe Prestator a cere rezilierea contractului, plata la daune şi 
penalităţi de întârziere. 
 
 
ARTICOLUL IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 Orice divergenţă decurgând din executarea prezentului contract se va soluţiona pe cale 
amiabilă. În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi dat spre 
soluţionare instanţei judecătoreşti competente. 
 
 
ARTICOLUL X. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 Prestatorul îşi rezervă dreptul de a revizui cuantumul costului rezervarii, notificând 
Beneficiarul asupra acestei situaţii cu 30 de zile înaintea scadenţei următoarei plăţi contractuale. 
 În situaţia în care Beneficiarul înţelege să rezilieze prezentul contract, el are obligaţia de a-l 
notifica în prealabil, cu 15 zile înainte, pe Prestator. 
 
 
ARTICOLUL XI. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
 Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
 
ARTICOLUL XII. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
 ARTICOLUL XIII. COMUNICĂRI 
 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă 
în scris. 
 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. 
 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
ARTICOLUL XIV 



 Prezentul contract-rezervare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care unul pentru 
Prestator şi unul pentru Beneficiar. 
 
 
 PRESTATOR     BENEFICIAR 
 
DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 
ŞEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL, 
 
 
OFICIUL JURIDIC, 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
Ing.ROMEO STAVARACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA          APROBAT 
JUDEŢUL BACĂU          PRIMAR 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU                   Ing. ROMEO STAVARACHE 
DIRECŢIA PATRIMONIU 



POLIŢIA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BACAU 
NR. 153113/ 05.08.2009 
 

REFERAT 
  

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, ale art.8 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare, prevederile  
O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi actualizată, 
prev.art.24 alin. 1,5, 8 Anexa 1 din H.G.R. 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, prevederile art.3 alin.1 lit.i din O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
propunem promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului 
Bacău Bacău privind completarea H.C.L. nr.84/2008 privind reglementarea 
serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din 
municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în folosirea acestora, după cum 
urmează: 
 

1. inlocuirea Anexei nr.1 din H.C.L. nr.84/2008 - Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a sistemului de parcare cu plată de pe raza  municipiului Bacău cu 
Anexa nr.1 la prezentul referat. 

2. aprobarea tarifelor pentru persoanele juridice, care folosesc parcările publice 
auto rezervate din municipiul Bacău, potrivit Anexei nr. 4; 

3. aprobarea modelului de dispozitiv agreat pentru rezervare, Anexa nr.5; 
4. aprobarea contractului cadru, denumit „Contract-Rezervare” pentru persoanele 

juridice, care isi desfasoara activitatea  in  municipiul Bacău, la o distanta mai 
mica de 50 m  de sediul acestora, potrivit Anexei nr. 7; 

5. propunem ca în hotărârea ce va fi adoptată să fie specificat că prevederile  din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcări publice cu 
plată din municipiul Bacău, prezentat în Anexa nr. 1, în care sunt prevăzute 
sancţiuni pentru încălcarea prevederilor din regulament, să intre în vigoare în 
termen de 35 de zile de la adoptarea hotărârii, potrivit prevederilor art. 4 din 
O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 

Faţă de cele prezentate vă rugăm dispuneţi.  
 
DIRECTOR EXECUTIV                   DIRECTOR EXECUTIV 
    PATRIMONIU,                                            POLIŢIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU 
Ing. GAVRIL PIRCU                          IONEL  RUSU  
 
 
 
N.D./N.D. 
Ex.:2 
Ds.III-A-1    


