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Nr. 1225  din  22.02.2008 
 

R A P O R T  
 

PRIVIND ACTIVITATEA POLITIEI PRIMARIEI MUNICIPIULUI  
BACAU PE ANUL 2007 

 
 

Odata cu aderarea Romaniei  la marea familie europeana, se impune modernitatea si 
profesionalizarea serviciilor din subordinea administratiei publice locale, adoptarea unui 
dialog permanent cu membrii comunitatii, avand ca obiectiv principal consolidarea 
raporturilor dintre administratie si comunitate. 

De asemenea, prin aplicarea legii descentralizarii, un rol deosebit revin serviciilor 
publice  de interes local, chemate in rezolvarea prompta a sesizarilor,  necesitatilor 
cetatenilor, adoptand cele mai viabile solutii. 

 
In acest context lucratorii Politiei Primariei, avand la baza Strategia Dezvoltarii 

Municipiului si a Programului cu obiectivele  prioritare a Primarului municipiului Bacau, 
au actionat cu fermitate pentru exercitarea unui serviciu de calitate in aplicarea cadrului 
legislativ, stipulat in legi, Hotarari ale Consiliului Local, Dispozitii ale Primarului. 

Unul din principalele obiective asumate de catre Seful executivului, Domnul Primar 
ing. ROMEO STAVARACHE, odata cu investirea in aceasta functie, a fost si ramane 
asigurarea unui climat de ordine si liniste pentru locuitorii municipiului Bacau, garantarea 
si protejarea bunurilor ce compun proprietatea publica si privata. 

 
Problematica complexa cu care se confrunta cei 142 functionari publici cu atributiuni 

de siguranta publica si  de control in  aplicarea actelor normative, se raporteaza la 
competenta teritoriala,  respectiv suprafata de 43,2 km patrati, cat cuprinde municipiul 
Bacau, la o populatie de 179.662 de locuitori, reprezentand o densitate de 4.158 de 
locuitori pe km patrat. 

Reteaua stradala a municipiului  Bacau este formata dintr-un numar de 320 strazi, cu o 
lungime totala de peste 208 km, pe care circula  peste 38.500 mijloace transport 
inmatriculate. 

Municipiul Bacau are in componenta 7103 de imobile , din care 1162 de blocuri (cu 
2947 scari de bloc) si 5941 de case si pe raza acestuia isi desfasoara activitatea peste 
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14.000 agenti economici, importante centre comerciale, un numar de 77  institutii de 
invatamant in care studiaza peste 52.000 elevi si peste 7.800 studenti.De asemenea  in 
municipiu functioneaza peste 30 de lacaşe de cult precum si numeroase sali de sport, 
complexe sportive si alte institutii publice. 

 
Actionand permanent pentru implementarea unui concept superior de organizare 

institutionala si o buna interrelationare intre personalul ce compune structurile institutiei, 
pe de o parte, si membrii comunitatii, ca beneficiari ai serviciilor executate, in cursul 
anului 2007, activitatea s-a desfasurat in principal pentru prevenirea si combaterea 
fenomenului contraventional si infractional din competenta ( fiind aplicate un numar de  
7648 de sanctiuni contraventionale in valoare de 1.410.569 lei ), in urmatoarele 
domenii : 

 
 
I. Activitatea de constatare si control 

 
Serviciul de Siguranta Publica 

Biroul de Siguranta publica 
 

Principalele activitati desfasurate pe linie de  ordine si siguranta publica au fost 
exercitate prin prevenirea, constatarea si aplicarea sanctiunilor contraventionale  
referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice , precum si alte fapte ce afecteaza 
climatul social. 

In acest sens au fost aplicate un numar de 6516   sanctiuni 
contraventionale(conform Anexei 1) în valoare totală de 1.065.044 lei in principal 
la : Legea nr. 61/1991(sanctionarea faptelor de incalcare a normelor de convietuire 
sociala, a ordinii si linistii publice) ; Legea nr. 12/1990(privind protejarea populatiei 
impotriva unor activitati comerciale ilicite) ; H.C.L. nr.223/2001( fapte de incalcare a 
curateniei, ordinii publice şi  transport etc.) ; HCL 162/2001 (privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei spaţiilor  verzi);  Legea nr. 
38/2003(privind transportul in regim de taxi  si in regim de inchiriere) . 

 
Pentru a raspunde solicitarilor cetatenilor din cartiere, ale institutiilor de invatamant si 

ale presedintilor de asociatii de locatari si proprietari,  au fost desemnati un numar de 30 
politisti locali, repartizati  pe 15 sectoare, cu atributii pe linia asigurarii ordinii si linistii 
publice, preluarea, rezolvarea si solutionarea problemelor ce tin de competenta 
administratiei publice locale, vizand in mod special respectarea si aplicarea ferma a 
Hotararilor de Consiliu Local si a celorlalte acte normative din competenta. 

 

De asemenea, pentru desfasurarea transportului de persoane si bunuri in regim de taxi 
au fost organizate si executate controale pe 3 schimburi, reusindu-se instaurarea unui 
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climat civilizat si de legalitate pe raza de competenta, in acest sens au fost sanctionati  
contraventional un numar de 618 persoane cu amenzi in valoare de 313.200 lei, si au fost 
retrase un numar de 71  de autorizatii(conform Anexei 1); 

 
Avand la baza Planul unic de ordine si siguranta publica, aprobat de Primarul 

Municipiului Bacau, in urma analizei situatiei operative impreuna cu Inspectoratul  de 
Politie al Judetului Bacau si Inspectoratul Judetetean de Jandarmi Bacau, Politia Primariei 
si-a asumat asigurarea ordinii si linistii publice in Parcurile Cancicov, Gheraesti, 
Trandafirilor, Insula de Agrement, prin infiintarea unor posturi de paza si a unor patrule 
zilnice, pe 2 schimburi(in Parcul Cancicov, masura ce a condus la eradicarea 
infractionalitatilor comise cu violenta in acest obiectiv, in special talharii, furturi, violuri). 
Astfel in anul 2007 nu au fost reclamate sau inregistrate plangeri penale in acest sens. 

 
De asemenea, impreuna cu politia nationala si jandarmeria, s-a actionat pentru 

asigurarea ordinii si linistii publice,  la  peste 12 manifestari cultural - artistice si sportive, 
prilejuite de evenimente importante organizate de executivul Primariei si Consiliul Local. 

 
Un segment important de activitati au fost desfasurate pentru insotirea si asigurarea 

protectiei reprezentantilor Primariei si a altor persoane cu atributiuni de control, in 
executarea unor actiuni specifice . 

 
Cu ocazia actiunilor si activitatilor de patrulare zilnica  executate au fost 

identificate peste 70 de persoane(conform Anexei 1) care  practicau activitate de 
cersetorie, fiind introduse in baza proprie de date si, totodata,   au fost  inaintate ( conform 
Protocolului de colaborare) Inspectoratului  de Politie al Judetului Bacau un numar de 549 
de fişe  de identificare. De asemenea datele privind identitatea persoanelor depistate la 
cersit pe raza municipiului au fost inaintate Directiei Generale de Asistenta Sociala si 
Protectie a Copilului si Serviciului Public de Asistenta Sociala ( pentru intreprinderea 
unor  masuri specifice : anchete sociale,  reintegrarea in familie, institutionalizarea 
copiilor defavorizati, etc. ). 

 
Pe timpul executarii serviciului de patrulare zilnic, un numar de 38 de 

persoane(conform Anexei 2) au fost identificate in flagrant, savarsind fapte penale,  care 
au fost predate  organelor de Politie, pentru continuarea cercetarilor. 

 
Lucratorii Biroului de Siguranta publica au participat in anul 2007 si la  activitatile  de  

asigurare a  fluentei traficului rutier  cu ocazia  lucrarilor de interventie in carosabil 
( pentru  asfaltarea si repararea  strazilor  din municipiul Bacau) cat si cu ocazia    
reconstruirii  podului de pe E 85, pe raul Bistrita. 
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Biroul de Inspectie Comerciala 

 
Personalul specializat din cadrul Biroului de Inspectie Comerciala a actionat in 

principal pentru prevenirea si combaterea incalcarii normelor legale privind respectarea 
regulilor de comert, cresterea calitatii serviciilor, in conformitate cu cerintele legislatiei in 
domeniu. 

In acest sens au fost aplicate 320 sanctiuni contraventionale, in valoare de 150.925lei, 
in principal vizand  L12/1990(privind protejarea populatiei impotriva unor activitati 
comercilae ilicite), la O.G. 99/2000(privind comercializarea produselor si serviciilor de 
piata), H.C.L. nr.223/2001( fapte de incalcare a curateniei, ordinii publice şi  transport 
etc.),  HCL 60/1998 (privind sancţionarea unor contravenţii la regulile generale de comerţ 
şi control comercial), L 252/2003 (privind Registrul Unic de Control), etc. 

De asemenea s-au intocmit peste 165 note de control, au rezolvat un numar de 178 
sesizari si reclamatii si au acordat consiliere la 1676 persoane . 

 
 

Biroul Protectia Mediului si Igienizare 
 

Pe linia de protectia mediului, lucratorii Biroului de Protectie a Mediului si Igienizare 
au actionat  in principal,  pentru respectarea modului de depozitare a deseurilor menajere, 
industriale sau de orice fel, pentru respectarea igienizarii zonelor periferice si a malurilor 
cursurilor de apa, pentru combaterea epizotiilor si semnalizarea serviciului de gestionare a 
cainilor comunitari, avand ca scop protectia mediului inconjurator, eliminarea surselor de 
poluare, crearea unui mediu curat si sanatos in municipiul Bacau. 

Cu ocazia activitatilor executate in anul 2007 lucratorii din cadrul Biroului Protectia 
Mediului si Igienizare au aplicat un numar de 264 sanctiuni contraventionale, in valoare 
de 21.300 lei, preponderent la HCL 162/2001 (privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor în domeniul protecţiei spaţiilor  verzi), HCL 223/2001 (privind 
gospodărirea, păstrarea ordinii si liniştii publice, comerţ şi  transport ), OUG 78/2000( cu 
modificarile si  completarile ulterioare, privind regimul deseurilor), O.G. 87/2001 (privind 
serviciile publice de salubrizare a localitatilor), O.U.G.195/2005 ( aprobata de L 
265/2006 - privind protectia mediului ). 

In anul 2007 au fost efectuate activitati de verificare si control impreuna cu Garda 
Nationala de Mediu (Comisariatul Judetean Bacau), Directia Sanitar Veterinara si 
Siguranta Alimentelor Bacau, Autoritatea de Sanatate Publica Bacau, Agentia pentru 
Protectia Mediului Bacau, Serviciul Gestionare a Cainilor fara Stapan, in urma carora au 
fost intocmite 23 note de control, s-au rezolvat 426 de sesizari si reclamatii, fiind 
consiliati  1046 cetateni. 
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Serviciul Disciplina Urbanistica in Constructii 

 
 Serviciul Disciplina Urbanistica in Constructii a actionat, prin inspectorii zonali, 
pe linia   respectarii prevederilor Planului Urbanistic General al municipiului Bacau, a 
regulilor şi normelor disciplinei în construcţii, urmarind depistarea constructiilor si 
organizarilor de santier fara autorizatie, acordand avizele prevazute de lege pentru 
activitatile in domeniu, în conformitate cu prevederile Legii nr.  50/91, republicata 
(privind autorizarea lucrarilor de construire). 

Astfel, in urma controalelor efectuate, lucratorii din cadrul Serviciului Disciplina 
Urbanistica in Constructii au intocmit un numar de 37 note de constatare , in urma 
carora au fost aplicate  un numar de 37 sanctiuni contraventionale, in valoare de 117.000 
lei( de catre imputernicitii Primarului). De asemenea, in 5 situatii, au fost sesizate 
organele de cercetare penala pentru nerespectarea prevederilor cuprinse in actele de 
control. 

Cu ocazia  activitatilor desfasurate in teren au fost rezolvate  987 reclamatii si 
sesizari, peste 75 de sesizari telefonice si au fost acordate avize unui numar de 821 
autorizatii de constructii, 1551 certificate de urbanism si 270 de rezilieri de contracte. 

 

Serviciul de Siguranta Rutiera 
Compartimentul Disciplina Rutiera 

 
Lucratorii Compartimentului Disciplina Rutiera au actionat in cooperare cu Biroul 

Politiei Rutiere, din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Bacau , pe linia 
respectarii normelor legale  de  circulatie (in zona de competenta) de catre participantii 
la trafic, prevenirea accidentelor de circulatie, executarea masurilor de dirijare si 
indrumare a traficului rutier la Podul Serbanesti cat si cu ocazia executarii lucrarilor in 
carosabil pe raza municipiului Bacau. 

De asemenea  lucratorii compartimentului au actionat pe linia respectarii Legii 
421/2002 privind regimul juridic al autovehiculelor fara stapan sau abandonate, fiind 
ridicate de pe domeniul public un numar de 26 autovehicule, cat si pentru incalcarea 
normelor privind oprirea, stationarea si parcarea autovehiculelor in zonele prevazute cu 
indicatoare de interdictie. 

         Astfel in perioada anului 2007, lucratorii acestui compartiment, impreuna cu 
reprezentantii Sectiei Parc Auto si Siguranta Circulatiei (din cadrul Primariei  
municipiului Bacau) au identificat un numar  498 de autovehicule care au facut 
obiectul  HCL 233/2006  ( privind blocarea autovehiculelor ) fiind incasata, prin 
Directia Impozite si Taxe Locale Bacau, suma de 49.800 lei, reprezentand 
contravaloarea taxelor de deblocare( conform Anexei 2). 



6 
 

 Au fost desfasurate activitati de educatie rutiera in 12 institutii de invatamant 
prescolar si de asemenea s-a asigurat fluidizarea traficului rutier la inceperea si 
terminarea programului scolar in zonele cu trafic intens din vecinatatea acestora. 

 
Compartimentul Sistematizare Rutieră 

 
 Compartimentul sistematizarea rutieră a actionat  pe linia verificarii modului de 
respectare al autorizaţiilor de reparatie si execuţie, eliberate de Primărie, pentru lucrarile 
executate in carosabil la  reţelele tehnico-edilitare din muncipiu Bacau , intocmind 82 
somatii scrise atunci cand s-a constatat nerespectarea prevederilor si termenelor din 
autorizatiile eliberate.  
 Astfel in urma activitatii desfasurate, in anul 2007, Compartimentul 
sistematizarea rutieră a rezolvat un numar de  319  sesizari si reclamatii, au consiliat un 
numar 178 de cetateni,  constatand si  aplicand  3 sanctiuni contraventionale in valoare 
de 6.000 lei privind nerespectarea O.G. 43/1997 (privind regimul drumurilor). 
 

Activitatile si rezultatele obtinute in anul 2007 de lucratorii  Politiei Primariei 
Municipiului Bacau au avut la baza o buna colaborare ca urmare a protocoalelor 
incheiate cu  institutiile descentralizate din zona de competenta, conform  Anexei 6. 
 

 

II. Activitatea de paza si parcari cu plata 
 

 
Serviciul de Siguranta Publica 
Biroul de paza si  parcari cu plata 

Cei 193  agenti de paza au desfasurat activitati, in principal,  pe linia asigurarii 
pazei celor 32 obiective (24 de obiective din subordinea Consiliului Local si 8 
obiective apartinand altor institutii), cu o valoare anuala a serviciilor de paza  prestate 
pe baza de contract in 2007 de 732.944 lei . 

Cu ocazia executarii serviciului agentii de paza au  constatat un numar de  4 
tentative de furt, in urma carora autorii au fost predati organelor de cercetare penala in 
vederea continuarii si definitivarii cercetarilor. 

Cei  12 casieri ce fac parte din  compartimentul Parcari cu Plata  si-au 
desfasurat activitatea in    cele 17  parcari cu plata de pe raza municipiului Bacau, in 
urma careia s-au incasat in anul 2007 suma de 241.593 lei. 
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III. Serviciul Intern de Prevenire si Protectie 
 
Pentru prevenirea unor accidente si imbolnaviri profesionale la locul de munca, 

a fost infiintat in anul 2007 Serviciul Intern de Prevenire si Protectie, care a identificat 
si evaluat factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala din fiecare post de 
lucru,  a elaborat tematici si instructiuni proprii pe linia securitatii si sanatatii  in 
munca, a efectuat instructajul personalului cu atributiuni de conducere conform 
instructiunilor proprii. De asemenea in anul 2007 au efectuat un numar de 12 
controale pe linia modului de indeplinire a sarcinilor referitoare la securitatea si 
sanatatea in munca. 

In anul 2007 lucratorii Serviciul Intern de Prevenire si Protectie au efectuat un 
curs de perfectionare pe linia securitatii si sanatatii in munca , prin S.C. ”PROTECT 
CONSULTING ” S.R.L. Bacau, in urma caruia au obtinut diplome de atestare ca 
inspectori de protectie a muncii. 
 
 

IV. Biroul Resurse Umane 
 

 
Politia Primariei Municipiului Bacau in anul 2007 avea incadrat pe statul de 

functii,  un numar total de 363 lucratori , din care 46 cu studii superioare absolvite sau 
in curs de finalizare , 142 cu studii medii si 175 cu studii gimnaziale, conform Statului 
de functii( conform Anexei 4) si organigramei institutiei(conform Anexei 3). 

In anul 2007 prin Institutul National de Administratie – Centrul Regional de 
Formare Continua pentru Administratie Publica Locala Iasi,  a fost organizat un 
curs de instruire, pe o perioada de 3 luni cu 120 de politisti locali din cadrul Biroului 
de Siguranta Publica, fiind finalizat cu acordarea unor Diplome de absolvire. 

Tot in cursul anului 2007, in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 
(privind statutul functionarilor publici) un numar de  6  lucratori au  urmat cursuri de 
perfectionare pe domenii de activitate si specialitati iar alti 12 lucratori pe linia 
protectiei muncii. 

Cu toate ca in anul 2007 au fost obtinute rezultate pozitive pe toate liniile si pe 
compartimente de activitate au existat cazuri de  lucratori   care au incalcat prevederile 
Regulamentului Intern, a Fisei postului, fiind sanctionati de catre Comisia de 
Disciplina si Cercetarea Abaterilor un numar de  16 dintre acestia, preponderent 
pentru neindeplinirea obligatiilor de serviciu, consum de alcool si alte abateri.  

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, in anul 2007 au fost 
intocmite referate pentru avansarea in trepte si gradatii pentru toti lucratorii care au 
indeplinit conditiile legale. 
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V. Alte activitati 
 
Prin activitatile intreprinse, intregul efectiv, impreuna cu reprezentantii 

conducerii institutiei, au urmarit apropierea de cetatean, cunoasterea problemelor 
acestora si ale comunitatii in general, fiind preluate in scris, telefonic, precum si din 
audiente si intalniri cu membrii comunitatii, Asociatii de Proprietari, un numar de 
peste 3200 sesizari si reclamatii din care peste 1400 telefonice ( prin numarul 986) si 
peste 1800 scrise. 

Principalele sesizari si cerinte formulate de cetateni au fost legate de asigurarea 
unui climat  de siguranta si ordine (acest aspect rezultand cu ocazia  sedintelor 
efectuate  cu Presedintii Asociatiilor de proprietari), de nerespectarea regulilor de 
comert, de curatenia orasului si probleme legate de nerespectarea disciplinei 
urbanistice in constructii. 

Rezultatele obtinute si activitatile desfasurate au facut obiectul unui numar de 
247  articole publicate in presa locala, 34 de prezente la posturile locale de radio si 17 
aparitii la televiziunile locale. 

In anul 2007 au fost desfasurate  trimestrial  sedinte de analiza si propuneri de 
perfectionare a activitatii in cadrul consfatuirilor Consiliului Consultativ, au fost 
desfasurate convocari cu sefii institutiilor similare din tara, urmarindu-se un schimb 
permanent de informatii, ca urmare a experientei acumulate. 

La nivelul Politiei Primariei Municipiului Bacau a fost infiintata asociatia 
politistilor locali ”ASPOL ”, avand ca obiect de activitate promovarea imaginii, a 
intereselor profesionale si intrajutorare a salariatilor. 

De asemenea asociatia ”ASPOL ” Bacau  s-a afiliat in noiembrie 2007 la 
Federatia Nationala a Politistilor Comunitari din Romania, cu ajutorul careia a fost 
analizat si finalizat Proiectul Legii Politiei Locale, inaintat si supus dezbaterii publice. 

Acest Proiect a fost intocmit in baza practicii desfasurate in cadrul Proiectului 
pilot al Politiei Primariei Municipiului Bacau.  
 

Compartiment Oficiul juridic contencios 
 

In anul 2007 seful Compartimentul Oficiul juridic contencios a reprezentat 
Politia Primariei Municipiului Bacau in fata instantei judecatoresti in cauze civile si de 
contencios-administrativ , ocazie cu care  a inaintat un numar de  261  dosare, 182 
intampinari,  15  recursuri , ramanand pe rol un numar de 65  dosare. 
 

Situatia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 
 

Politia Primariei Municipiului Bacau a avut aprobat in  anul 2007 un buget in 
valoare de 1.020.000 lei (din care 67% a fost alocat pentru cheltuieli de salarizare iar 
33% pentru cheltuieli materiale si de capital) fiind realizat in proprtie de 86% 
(conform Anexei 5). 
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VI. Obiective pe anul 2008  

 
 

 1. Creşterea încrederii populaţiei municipiului Bacau în institutia Politiei 
Primariei,  prin asigurarea unui climat de siguranţă în rândul cetăţenilor, a ordinii şi 
linistii publice şi prin rezolvarea în timp operativ a sesizărilor şi reclamaţiilor primite 
din partea acestora. 

 
 2. Crearea unui mediu curat  si sanatos in municipiul Bacau prin eliminarea 

surselor de poluare, prin organizarea eficienta de actiuni pe linia reducerii numarului 
de caini comunitari  si respectarea modului de depozitare a gunoaielor si deseurilor 
menajere. 

           
 3. Asigurarea respectării prevederilor Planului Urbanistic General al 

Municipiului Bacau, a regulilor şi normelor disciplinei în construcţii, în conformitate 
cu prevederile legale în domeniu. 

 
          4. Asigurarea respectării prevederilor autorizaţiilor de execuţie, eliberate de 
Primărie pentru lucrările la reţelele tehnico-edilitare din muncipiu. 

 
 5. Asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat, 

stabilite de Consiliul Local, conform planurilor de pază şi siguranţă publică 
gestionarea eficienta a parcarilor cu plata de pe raza municipiului Bacau.  

 
               6. Cresterea calitatii personalului institutiei pe linia pregatirii profesionale prin    

organizarea de cursuri specifice prin intermediul Institutul National de 
Administratie – Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratie 
Publica Locala Iasi, cu functionarii publici noi angajati.  

  
 
 

VII. P R O P U N E R I 
 

1. Având în vedere greutatile intampinate in procesul muncii, datorita faptului 
ca Politia Primariei Municipiului Bacau isi desfasoara activitatea in 3 sedii cu adrese 
diferite,  cat si faptul ca imobilul din str. 9 Mai( sediul Serviciului de Siguranta 
Publica) este revendicat de Consiliul Judetean Bacau, este imperios necesar a se 
urgenta aprobarea, la rectificarea bugetului Consiliului Local pe anul în curs, a 
sumelor necesare pentru studiul de fezabilitate proiect şi a etapei de construcţie pe 
anul 2008.  
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2. În vederea soluţionării oportune şi eficiente a cerinţelor mereu crescânde 

venite din partea populaţiei, este necesară suplimentarea patrulelor de poliţişti locali 
pe străzile municipiului, precum şi introducerea şi generalizarea schimbului III la 
Serviciul Siguranţă Publică. Urmare a acestei cerinţe este necesara dispunerea  
modificării Organigramei Poliţiei Primăriei. 

 
3. Până la apariţia legii Poliţiei Locale propunem iniţierea unei Hotărâri a 

Consiliului Local pentru acordarea unui spor salarial de 25 % ( de 
dispozitiv/periculozitate) pentru întreg efectivul instituţiei Poliţiei Primăriei 
Municipiului Bacău. 

 
4. Emiterea unor Hotărâri de către Consiliul Local prin care să se  reglementeze    

următoarele: 
-   limitarea programului de funcţionare până la orele 22:00 pentru toţi agenţii 

economici cu   profil de activitate “Alimentaţie publică” (restaurante, baruri, PUB-uri) 
de la parterul imobilelor colective de locuit; 
- destinarea, marcarea şi delimitarea locurilor pentru  practicarea sporturilor pe 

dispozitive cu role şi pe biciclete; 
    -   interdictia expunerii spre vânzare a autovehiculelor pe străzile municipiului 
Bacău; 
    -  introducerea obligativităţii pentru agenţii economici care desfăşoară activitate de 
alimentaţie publică, să deţină listă de preţuri (meniuri) scrise şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională ; 
-   întreţinerea şi repararea faţadelor imobilelor, în special a celor multietajate precum 
şi reglementări pentru verificarea şi întreţinerea şarpantelor realizate din materiale    
neagreate de   U.E. (azbociment) ; 
-  modalitatea de folosire a aparatelor de taxat la parcările din municipiul Bacău ; 
-  modificarea HCL 223/2001, referitor la  cerinţele impuse de către O .U.G. nr. 

195/2005  cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării cuantumurilor 
amenzilor şi   introducerea de noi interdicţii şi sanţiuni pe linie de protecţie a 
mediului. 
-   locaţiile din municipiul Bacău destinate comercializării animalelor vii; 
-  introducerea unor sancţiuni pentru ocuparea fără aprobare a domeniului public cu 

diverse  materiale (mobilier stradal, terase sezoniere, etc.) 
 

5. În vederea descongestionării traficului rutier din zona centrală a municipiului 
şi prevenirii  accidentelor, pentru crearea unui climat civilizat de circulaţie auto, 
solicităm amenajarea a trei intersecţii cu sens giratoriu în: 

- zona  Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, Colegiul Naţional “Ştefan cel 
Mare”;  

- zona Restaurantului şi Hotelului Militar Bacău; 
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- zona intersecţiei străzilor Arcadie Şeptilici, Calea Oneşti şi Gen. Ştefan Guşă. 
 

6.Modernizarea în continuare a tuturor parcărilor cu plată din municipiu 
(introducerea aparatelor de taxat, asfaltare, marcarea şi instalarea de indicatoare pentru 
persoanele cu dezabilităţi etc.), în conformitate cu cerinţele generale de urbanism şi 
propunerile noastre.  

 
7. Alocarea fondurilor necesare echipării întregului efectiv al Poliţiei Primăriei 

Municipiului Bacău în cursul anului 2008. 
 

8. Achiziţionarea unui utilaj de ridicare si transport a autovehiculelor 
abandonate şi fără stăpân prin Sectia Parc Auto şi Siguranţa circulaţiei din cadrul 
Primăriei, deoarece la data actuală această activitate se execută cu mijloace 
rudimentare. 

 
9. Instituirea unui sistem de comunicare operativă a informaţiilor între Primărie 

şi Poliţia Primăriei, privitor la autorizaţiile de construire eliberate, autorizaţiile de 
amplasare a mijloacelor publicitare similar cu cele existente în marile municipii. 

 
 10. Sprijinirea campaniei de informare si conştientizare a comunităţii locale 

despre obligaţia şi beneficiile depozitarii selective a deşeurilor. 
 

11. Modificarea şi completarea HCL 60/1998, prin stabilirea şi sancţionarea 
unor contravenţii, regulile generale de comerţ şi control comercial, în sensul corelării 
contravenţiilor din acest act normativ cu noile prevederi ale HCL 175/2006, privind 
Regulamentul de Urbanism Comercial şi al modului de eliberare a Autorizaţiei de 
Funcţionare şi Profil de Activitate, modificată şi completată şi mărirea cuantumurilor 
amenzilor care au rămas la nivelul anului 1998. 

 
12. Identificarea unui spaţiu pendinte de S.P.A.S. Bacău, destinat primirii, 

cercetării, adăpostirii şi  consilierii persoanelor care se ocupă cu  cerşetoria, 
precum şi a aurolacilor, în vederea reintegrării acestora în societate. 

 
13. Completarea formularului tipizat „AUTORIZAŢIE DE AMPLASAMENT 

ŞI PROFIL DE ACTIVITATE” cu rubrica pentru „PROGRAMUL DE 
FUNCŢIONARE”, deoarece se impune în majoritatea situaţiilor  a se limita acest 
program la orele 21:00, 22:00 sau 23:00,  după caz. 

 
14. Participarea salariaţilor (Biroului Inspecţie Comercială, Birou Protecţia 

Mediului şi Igienizare şi Serviciului Disciplină Urbanistică în Construcţii) la cursuri 
de instruire periodice, colocvii, semninarii şi  schimburi de experienţă cu omologii lor 
din alte oraşe. 
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  15. Având în vedere intrarea în vigoare a H.C.L. 384/2007, începând cu data de 
15.12.2007, este  absolut necesar a se completa Regulamentul de aplicare, cu procedura 
de valorificare a animalelor fară stăpân identificate pe domeniul public.  

 
  16. Modificarea si completarea O.G. 2/2001 referitoare la regimul juridic al 
contravenţiilor, în scopul identificării unor proceduri de executare silită a persoanelor 
sancţionate cu amendă, pentru săvârşirea unor abateri prevăzute la actele normative în 
vigoare. 

 
 
 

Director Executiv 
RUSU IONEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat : P. P. M. B. 
R.I./T.V.   Ex.2 
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