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SINTEZA 
pe domenii cu rezultatele activitaţii desfăşurate de către lucrătorii  

Poliţiei  Primăriei Municipiului Bacău 

 în perioada 01.09.2005 - 01.09.2007 
 

 

 Înfiinţată la 01.09.2005, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 

217/29.08.2005, activitatea Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău este structurată pe două domenii 

distincte, după cum urmează: 
 

A. DOMENIUL ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ ŞI A ORGANELOR DE CONTROL 

B. DOMENIUL ACTIVITĂŢILOR DE PAZĂ A BUNURILOR ŞI A OBIECTIVELOR DE INTERES 

LOCAL 
 

A. În primul domeniu îşi desfăşoară activitatea segmentul principal  de personal ce este constituit din 

159 funcţionari publici aparţinând Biroului Siguranţă Publică şi organelor de control preluate la 

înfiinţare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău (Serviciul Disciplină Urbanistică în Construcţii, 

Biroul Protecţia Mediului şi Igienizare şi Biroul de Inspecţie Comercială şi Sistematizare Rutieră). 

 Funcţionarii publici aparţinând acestor structuri au ca principală atribuţie constatarea şi 

sancţionarea contravenţională a diverselor încălcări ale actelor normative în vigoare, în baza 

împuternicirii emise de către Primarul Municipiului Bacău. 

 În scopul eficientizării activităţii desfăşurate în slujba comunităţii şi în interesul cetăţeanului aria 

de implicare a funcţionarilor publici din structurile menţionate a fost considerabil sporită, prin 

încheierea la nivel de instituţie a protocoalelor de colaborare cu principalele instituţii ale căror obiective 

pe plan local sunt similare cu cele ale Poliţiei Primăriei. 

 

B. În al  doilea domeniu îşi desfăşoară activitatea segmentul personal contractual în număr de 191, 

dintre care 180 agenţi pază şi 11 personal TESA, preluaţi din fosta structură de pază a Primăriei şi din 

Corpul Gardienilor Publici Bacău. Acest segment are ca principale atribuţiuni asigurarea pazei 

obiectivelor şi bunurilor de interes public şi  privat, stabilite de Consiliul Local. 

JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL 

POLIŢIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU 

 B-dul Unirii  Nr. 13  Bacău, 600192      
www.politialocalabacau.ro 
e-mail: sesizări@politialocalabacau.ro 

       Tel :    (+40)234 575978  
       Fax:    (+40)234 519385 
      Tel. cetăţeanului:  986 
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PERSONALUL POLIŢIEI PRIMĂRIEI 
 

 Conform celor două domenii, în baza cărora Poliţia Primăriei îşi desfăşoară întreaga sa activitate, 

personalul acestei instituţii se împarte în: 

- funcţionari publici, categorie de personal care corespunde domeniului  activităţilor de ordine 

publică şi organelor de control; 

- personal contractual, categorie de personal care corespunde domeniului activităţilor de pază 

 
 
 
 
 

a) Dinamica şi nivelul de studii ale personalului 
 
 

Studii generale personal 
Categorii de personal 

necesare efective 
Ccursuri de 

perfecţionareAnul Total 
personal 

F.P. % P.C. %    
2005 278 50 18 228* 82   - 

2006 329 144 44 185 56
SS =25 
SM = 146 
SMG = 160 

SS = 43 
SM = 180 
SMG = 126 

14 

2007 357 159 45 198 
(165*) 55

SS = 28 
SM = 149 
SMG = 184 

SS = 49 
SM = 194 
SMG = 118 

147 

 
Notă: % din total personal 
      SS – studii suerioare 
      SM – studii medii (Liceu) 
      SMG – studii medii şi generale  

*efective preluate de Corpul Gardienilor Publici 
 
 

b) Sancţiuni disciplinare aplicate personalului 
 
 

2006 2007 Detalii 
 

Tipul sancţiunii 
TOTAL  

GENERAL 
FP PC FP PC 

Avertisment 3    3 
Mustrare 6 1  5  

5% 4  4   
10% 4   2 2 Reţineri 

salariale 20% 1   1  
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A.     DOMENIUL ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ ŞI 

A ORGANELOR DE CONTROL 

 

 

 

ACTIVITĂŢI PREVENTIVE = 139.110 

 

ACŢIUNI EXECUTATE = 279 

 

CONTROALE EFECTUATE = 30.437 

 

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE APLICATE = 14.058,  

în valoare totală de 2.320.639 LEI 
  

BUNURI CONFISCATE ÎN VALOARE DE 54.023 LEI 

 

CAZURI SESIZATE ORGANELOR DE CERCETARE PENALĂ = 113 

 

PERSOANE PREDATE LA I.P.J. BACĂU ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII, 

AMPRENTĂRII ŞI FOTOGRAFIERII (FIŞĂ ANEXĂ – CERŞETORI) = 641 

 

 

Sancţiunile aplicate, în valoare totală de  2.320.639  LEI, sunt rezultatul activităţii a 95 

agenţi  împuterniciţi să constate  şi să aplice sancţiuni contravenţionale la abaterile de la 

normele legale în vigoare. Detalierea activităţilor, după cum urmează: 
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BIROU SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

SITUAŢIA ACTIVITĂŢILOR PREVENTIVE, ACŢIUNILOR, CONTROALELOR ŞI  

SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE  

 
 
• PERSOANE LEGITIMATE = 72341 

 
• PERSOANE AVERTIZATE = 45.157 

 
• SESIZĂRI ŞI RECLAMAŢII REZOLVATE (scrise şi telefonice) = 3.411 

 

SANCŢIUNI 
CONTRAVENŢIONALE 

ACTUL NORMATIV ACTIVITĂŢI 
PREVENTIVE 

ACŢIUNI 
EXECUTATE 

CONTROALE 
EFECTUATE 

NUMĂR 
VALOARE/ 

LEI 

L 61/1991 50.691 47 9.391 4.192 685.859 

L 12/19990 16.083 58 5.519 2.988 52.164 

L 38/2003 - - - 811 434.166 

OG 85/2001 - - - 4 400 

HG 661/2001 3.169 30 3.530 227 29.235 

HCL 162/2001 4.206 11 905 411 29.322 

HCL 223/2001 18.943 18 5.867 1.110 119.742 

HCL 198/2002 2.071 31 787 898 113.276 

HCL 243/2004 59 7 32 51 27.700 

HCL 321/2005 12.175 23 1.557 274 18.700 

HCL 95/2005 - - - 1 60 

HCL 387/2003 +HCL 
366/2006 679 31 2.329 488 217.095 

TOTAL 108.076 256 29.917 11.455 1.727.719 
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COMPARTIMENT DISCIPLINĂ RUTIERĂ 

 
Activităţi preventive: 2475, privind: 

   1. circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală conform HCL 198/2002 = 307 

  2. circulaţia bicicletelor şi mopedelor = 933 

  3. circulaţia pietonilor =  1178 

  4. pe linia respectării dispoziţiilor L 421/2002 = 57 

  

Autovehicule blocate conform HCL 233/2006 = 1423 (sancţiuni în valoare de 142.300 LEI) 

 a) Autovehicule atenţionate conform HCL 233/2006 = 5.061 (evidenţiate în baza de date) 

 b) Autovehicule  abandonate = 234 

 c) Autovehicule fara stăpân = 78 

 d) Autovehicule ridicate şi depozitate conform L 421/2002 = 28 (începând cu 06.03.2007) 

 

 Sancţiuni contravenţionale aplicate = 34, in valoare totala de  1.110 RON, din care la: 

- HCL 244/2004 - 2, în valoare de 100 LEI 

- HCL 38/2005   - 13, în valoare de 400 LEI 

- HCL 198/2002 - 4, în valoare de 30 LEI 

- L 12/1990         - 5 avertismente 

- L61/1991          - 10, în valoare de 580 LEI 

 

 

COMPARTIMENT SISTEMATIZARE RUTIERĂ 
   - Verificări la lucrările tehnico-edilitare din carosabil = 1.630 

   - Somaţii emise = 80 

    - Sesizări şi reclamaţii =  1503 

   - Consiliere cetăţeni = 277 

   - Sancţiuni aplicate = 5, în valoare de 10.000 RON, conform O.G. 43/1997 
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SERVICIUL DISCIPLINĂ URBANISTICĂ ÎN CONSTRUCŢII 

 
      Activităţi preventive: 

1. controale privind legalitatea construcţiilor = 2710 

2. controale privind respectarea autorizaţiilor de construcţie emise = 1929 

3. consiliere cetăţeni privind probleme de urbanism  = 4684 

4. întocmirea şi redactarea răspunsurilor către cetăţeni în urma sesizărilor primite = 989 

5. rezilieri de contracte de închiriere întocmite = 338 

6. documentaţii tehnice verificate în teren:  

a. certificate de urbanism vizate = 2236 

b. autorizaţii de construire vizate = 1188 

 

     Acte de constatare: 

1.  procese verbale de control întocmite = 522 

      2.  somaţii întocmite = 962 

3.  participări în comisii de recepţie = 1251 

 

     Verificarea în teren privind sesizările si reclamaţiile primite = 1597 

 

Sancţiuni contravenţionale aplicate = 84, în valoare de 184.500 LEI, la: 

             - La Legea 50/1991 republicată = 84, în valoare de184.500 LEI 

 
 

BIROUL  PROTECŢIA MEDIULUI ŞI IGIENIZARE  
 

  Activităţi preventive: 

- protecţia mediului înconjurator:  

- salubrizarea municipiului = 1493 

- ecarisaj = 292 
  

- controale cu alte instituţii: 

- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Jugeţean Bacău = 22 

- Autoritatea de Sănătate Publică Bacău = 11 

- Direcţia Sanitar-Veterinară şi Siguranţa Alimentelor = 14 

- Serviciul Gestionare Câini fără spăpân = 32 
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- participări la activităţi educaţionale: 

- la Marşul Tăcerii cu ocazia „Lunii Pădurii”- 1 

- elaborarea proiectului „ECO-ŞCOALA” – 1 

 

- consiliere cetăţeni = 1369 

 

         Alte activităţi: 

− participarea în cadrul Comisiei de evaluare a Proiectelor derulate cu  fonduri 

nerambursabile = 1 

− participarea în cadrul Comisiei Tehnice de Autorizare, din punct de  vedere a 

protecţiei mediului = 99 

−   participarea la Seminarul cu tema „Planul regional de gestionare a   deşeurilor = 1 

− participarea la cursul de instruire  „Implementarea IPPC în România”  privind 

autorizarea integrată a agenţilor economici = 1 

− participarea la concursul PET-ul castigator = 2 

 

Verificări  şi sesizări = 2255, din care la: 

        - agenţi economici = 987 

        - persoane fizice = 1268 

 

Sancţiuni contravenţionale aplicate = 385, în valoare de 22.700 LEI, la: 

- HCL 223/2001 (privind gospodărirea, păstrarea ordinii si liniştii  publice, comerţ şi 

transport) = 176, în valoare de 7.000 LEI; 

- HCL 162/2001 (privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul protecţiei  

spaţiilor verzi) = 123, în valoare de 4.300LEI; 

- OUG 78/2000 (privind regimul deşeurilor) =  28, în valoare de 10.500LEI. 

-     HCL 321/2005  (privind păstrarea curăţeniei de către propietarii       animalelor 

de companie) = 58, în valoare de 900 LEI. 

 

Sesizări şi reclamaţii rezolvate = 496 
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BIROUL DE INSPECŢIE COMERCIALĂ 

 
Activităţi preventive: 

1. controale efectuate la agenţii economici = 9354 

2. controale efectuate cu alte institutii / compartimente interne = 358 
 

 2.1.   controale efectuate cu alte institutii = 198, astfel:   

- Inspectoratul Şcolar Judeţean = 6 

- Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului = 18 

- Registrul Auto Român = 13 

- Direcţia Sanitar -Veterinară = 23, 

- Secţia II Poliţie = 13 

- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi = 7 

- Autoritatea de Sănătate Publică Bacău = 59 

-  Direcţia Regională de Metrologie = 8 

-  FCM Bacău = 18 

-  Autoritatea Rutieră Română = 10 

-  Direcţia Administraţia Pieţelor = 11 

-  Direcţia Investigarea Fraudelor/IPJ Bacău = 3 

-  Corp Control Primar = 6 

-  Direcţia Juridică şi Administraţie Locală = 3 
 

     2.2 controale efectuate cu alte compartimente din cadrul Poliţiei Primăriei = 160 

 - Serviciul Siguranta Publica = 67 

       - Biroul   Protecţia Mediului si Igienizare: 46 

      - Serviciul de Urbanism si Disciplină în Construcţii: 47 
        

 Consiliere cetăţeni  = 2611 
 

 Note de control = 169 
 

Sesizări şi reclamaţii rezolvate = 361 
 

Participari la diverse comisii = 18 
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Sancţiuni contravenţionale aplicate = 672, în valoare de 232.310 LEI, la: 

  -  L 61/1991 (sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială 

ordinii si  liniştii publice) = 20 în valoare de 7.200 LEI ; 

-  L12/90 (privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi    

   comerciale ilicite) = 416, în valoare de 96.385 LEI; 

      -  O.G. 99/2000 (privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţă) = 174, 

în valoare de 101.115 LEI; 

      -  HCL 223/2001 (privind gospodărirea, păstrarea ordinii si liniştii publice,  

         comerţ şi transport) = 16, în valoare de 18.800 LEI; 

 - HCL 60/1998 (privind sancţionarea unor contravenţii la regulile generale şi                

controlul comercial) = 22, în valoare de 3.210 LEI; 

                               - L 38/2003 ( privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere) = 2,  

               în valoare de 1.000 LEI; 

         - L 252/2003(privind Registrul Unic de Control) = 7, în valoare de 4.400 LEI; 

         - Alte legi neprevazute = 15, în valoare de 200 LEI. 
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SITUAŢIA  BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI  

(01.09.2005 – 31.08.2007) 

DOMENIUL A - FUNCŢIONARI PUBLICI - SUBVENŢII 

%  - În totalul cheltuielilor realizate. 

NOTA: * O parte din bunurile prevăzute în Lista de Investiţii (staţii de emisie – recepţie, pistoale cu gaz, 

pistoale cu bilă de cauciuc) au fost achiziţionate în urma licitaţiei la un preţ sub 1.800 lei valoare de 

intrare a mijloacelor fixe, ele fiind înregistrate în cadrul obiectelor de inventar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  BUGET CHELTUIELI 
PERSONAL 

CHELTUIELI      
MATERIALE   

CHELTUIELI  
DE CAPITAL 

         
DETALII 

 

PERIOADA 

ALOCAT REALIZAT ALOCAT REALIZAT 

(cât reprezintă 
%) 

ALOCAT REALIZAT 

(cât 
reprezintă 

%) 

ALOCAT REALIZA
T 

(cât 
reprezintă 

%) 

ANUL 2005    
(4 luni) 721.000 513.449 400.000 264.689 

29%     250.000 205.793 
68% 71.000 42.967 

93% 

ANUL 2006 
(12 luni) 2.980.000 2.433.000 2.200.000 1.837.501 

48% 550.000 529.837 
68% 230.000 65.692 

81% 

ANUL 2007   
(9 luni) 4.032.500 2.782.438 2.200.000 1.735.369 

52% 1.353.000 989.657 
61% 479.500* 57.412 

96% 
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B.   DOMENIUL ACTIVITĂŢILOR  DE PAZĂ  
 

BIROU PAZĂ ŞI PARCĂRI CU PLATĂ 
AGENŢI PAZĂ OBIECTIVE = 174 

 
• Activitatea de pază se desfăşoară la 36 obiective (45 posturi de pază), astfel: 
 

- 29 obiective aparţinând Consiliului Local, Primăriei  si Politiei Primariei  însumând un 

număr de 29 posturi de pază, astfel: 

 
1. DITL = 1p. pz.   

2. ACCES SEDII INSTITUŢII = 8 p. pz.   

3. PIEŢE = 2 p. pz.   

4. UNITĂŢI MILITARE = 2 p. pz  

5. STARE CIVILĂ = 1p.pz.   

6. STADIOANE = 2 p. pz. 

7. BAZAR = 1 p. pz. 

8. PARCURI = 3 p. pz. 

9. RAMPĂ ECOLOGICĂ = 1 p. pz   

10. INSULĂ =  2 p. pz.   

11. PROTECŢIE CIVILĂ  =  1 p. pz. 

12. CĂMIN BĂTRÂNI  = 1p. pz.  

13. NEVOI INTERNE= 4 p.pz

 
 

- 7 obiective cu contract de prestări servicii, însumând un număr de 16 posturi de pază : 
 

1. AEROPORT = 5 p. pz.,  

2. S.P.A.S. = 1p. p.pz,  

3. CASUTE „ARMONIA” =1 p.pz.,   

4. CONSILIUL JUDEŢEAN ŞI PREFECTURĂ = 2 p. pz.,   

5. C.E.T. = 6 p. pz.,   

6. CURTEA DE CONTURI = 1p. pz. 

 
• Controale la obiective = 1098 (661  controale  de zi şi 429  controale de noapte); 

 
• Încasări  la parcările cu plată = 392.903  LEI 

 
• Încasări la obiectivele cu contract = 1.952.652 LEI 



Pagina 12 din 45  

SITUAŢIA  BUGETULUI  TOTAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 

(01.09.2005 – 31.08.2007) – SUBVENŢII 

DOMEIUL B – PERSONAL CONTRACTUAL - SUBVENŢII 
 

%  - În totalul cheltuielilor realizate 

 

SITUAŢIA  BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI  

DOMENIUL A şi B  – VENITURI PROPRII 

Notă: * Sunt în curs de achiziţionare aparate de taxat pentru parcările cu plată. 

 ** Pregătire profesională pentru poliţişti în valoare de 50.700 lei. 
 

TOTAL  BUGET CHELTUIELI 
PERSONAL 

CHELTUIELI   
MATERIALE  

CHELTUIELI  

 DE  CAPITAL 

         DETALII 

 

PERIOADA ALOCAT REALIZAT ALOCAT REALIZAT 

(cât reprezintă 
%) 

ALOCAT REALIZAT
(cât 

reprezintă 
%) 

ALOCAT 

 

REALIZAT
(cât 

reprezintă 
%) 

ANUL 2005     

  (4 luni) 
1.139.210 750.808 970.080 651.423 

71% 164.130 96.578 
32% 5.000 2.807  

7% 

ANUL 2006     

(12 luni) 
2.720.800 2.284.659 2.400.000 2.018.057 

52% 300.000 251.202 
32% 20.000 15.400 

19% 

ANUL 2007      

 (9 luni) 
2.805.000 2.248.944 2.000.000 1.636.672 

48% 800.000 610.042 
39% 5.000 2.230  

4% 

TOTAL  BUGET CHELTUIELI  DE  
CAPITAL 

CHELTUIELI MATERIALE 

REALIZAT       REALIZAT 

         DETALII 

 

PERIOADA 
ALOCAT REALIZAT ALOCAT 

F. P P.C. 

ALOCAT 

F. P. P. C. 

ANUL 2007 –
aprilie – 

septembrie      
(6 luni) 

376.179 105.626 155.500* - 5.325* 220.679 50.700** 49.601 
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PROPUNERI 
 

 
1.  Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Bacău nr. 4781/21.05.2007, precum şi 

chemarea în judecată nr. 6346/09.07.2007, prin care se solicită eliberarea  imobilului din 

strada 9 Mai, nr. 104,  este imperios necesar a se urgenta identificarea şi repartizarea unui 

teren destinat construirii viitorului sediu al Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, precum şi 

iniţierea  tuturor demersurilor pentru începerea urgentă a investiţiei. 

 

2.  Emiterea unor hotărâri de către Consiliul Local prin care să se  reglementeze 

următoarele: 

 păstrarea curăţeniei pe domeniul public şi privat din municipiu de către 

proprietarii de animale de companie, animale domestice şi păsări, cu identificarea 

modului de transport, depozitare şi cazare a animalelor abandonate; 

 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; 

 practicarea sporturilor pe dispozitive cu role şi pe biciclete în zona parcurilor cu 

preponderenţă în parcul Cancicov; 

 executarea lucrărilor edilitare pe domeniul public,  precum şi  sancţiunile   

corespunzătoare   în caz de nerespectare a acestora; 

 expunerea spre vânzare a autovehiculelor pe străzile municipiului Bacău; 

 introducerea obligativităţii pentru agenţii economici care desfăşoară activitate de 

alimentaţie publică, să deţină listă de preţuri (meniurile) 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). 

 

3.  În vederea descongestionării traficului rutier din zona centrală a municipiului şi 

prevenirii accidentelor, pentru crearea unui climat civilizat de circulaţie auto, solicităm 

următoarele: 
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 adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local care să modifice şi să completeze HCL 

243/2004 privind locurile de plecare/sosire şi a celor de staţionare, în sensul 

definirii mai exacte a traseelor pe care trebuie să le urmeze transportatorii, funcţie 

de destinaţia fiecăruia, şi introducerea unor sancţiuni pentru lipsa Autorizaţiei de 

utilizare a locurilor de plecare/sosire şi a celor de staţionare; 

 amenajarea a două intersecţii cu sens giratoriu în:  

a) zona  Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, Colegiul Naţional “Ştefan cel 

Mare”;  

b) zona Restaurantului şi Hotelului Militar Bacău. 

 

4.  Modernizarea în continuare a parcărilor cu plată din municipiu (introducerea 

aparatelor de taxat, marcare, asfaltare etc.), în conformitate cu cerinţele generale de urbanism 

şi propunerile noastre.  

 

 5.  Achizitionarea 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. 

 

6.  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. 

 

7.  Sprijinirea campaniei de informare si conştientizare a comunităţii locale despre 

obligaţia şi beneficiile depozitarii selective a deşeurilor. 

 

8.  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. 

 
9.  Identificarea şi repartizarea unui spaţiu către Poliţia Primăriei, destinat cercetării şi  

consilierii persoanelor care se ocupă cu  cerşetoria, precum şi a aurolacilor, în vederea 

reintegrării acestora în societate. 
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10.  Conceperea unui model de uniformă modernă, distinctivă, cu accesorii practice 

(cămăşi, bluze cu buzunare aplicate, pantaloni de doc cu accesorii specifice - port cătuşe, port 

spray etc.) 

 

11.  Comisia de recepţie a lucrărilor edilitare să includă şi inspectorii zonali ai 

Compartimentului Sistematizare Rutieră din cadrul Poliţiei Primăriei. 

 

12.  Completarea formularului tipizat „AUTORIZAŢIE DE AMPLASAMENT ŞI 

PROFIL DE ACTIVITATE” cu rubrica pentru „PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE”, 

deoarece pentru terase se impune în majoritatea situaţiilor  a se limita acest program la orele 

21:00, 22:00 sau 23:00,  după caz. 

 

13.  Participarea salariaţilor (Biroului Inspecţie Comercială, Compartimentului Protecţia 

Mediului şi Igienizare şi Serviciului Disciplină Urbanistică în Construcţii) la cursuri de instruire 

periodice şi  schimburi de experienţă cu omologii lor din alte oraşe. 
 

*** 
 

În urma colaborării eficiente cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului Bacău şi Poliţia 

municipiului Bacău, în cadrul Programului de combatere a criminalităţii stradale în sistem 

integrat, s-a constat că aportul adus de către Poliţia Primăriei la scăderea ratei infracţionalităţii 

pe raza municipiului a fost unul semnificativ, fiind constatată o scădere a furturilor de şi din auto, 

din societăţi comerciale, din buzunare, a tâlhăriilor şi diminuarea numărului de cerşetări. 

Rezultatele acestei colaborări au fost evidenţiate în analizele periodice celor trei 

instituţii. 

Pentru semestrul II al anului 2007 este absolut necesară urgentarea aprobării cadrului 

legislativ complet, având în vedere creşterea exigenţelor generate de aderarea la Uniunea 

Europeană  în vederea creşterii continue a  încrederii cetăţeanului faţă de instituţia noastră. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                IONEL RUSU 

 
 
 
Redactat Biroul Baza de Date 
P.G./ A.G./D.M. 
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EXEMPLE CONCLUDENTE DIN ACTIVITATEA LUCRĂTORILOR 

POLIŢIEI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU 
   
 
 
 
 

BIROU SIGURANŢĂ PUBLICĂ 
 

 
1. În seara zilei de 10.10.2005, orele 19.20, patrula formată din poliţiştii locali  B. Daniel şi 

L. Daniel, au acţionat cu promptitudine şi curaj pentru prinderea, imobilizarea şi reţinerea 

numitului F. Marius, 33 ani, autorul infracţiunii de vătămare corporală  grava asupra  victimei 

S.Marius (înarmat cu cuţit), în vârstă de 25 de ani, din Roman, în apropierea Catedralei 

ortodoxe. Autorul a fost predat  Secţiei 2 Poliţie pentru cercetări. 

 

2. În ziua de 02.11.2005 , efectuând serviciul în Piaţa Sud, poliţiştii locali   B. Catălin şi T. 

Dan au identificat, în procesul legitimării, pe numitul H. CRISTINEL, din com. N. Bălcescu, jud. 

Bacău, urmărit general , condamnat pentru furturi şi care avea asupra sa un cuţit cu lama de 12 

cm, susnumitul a fost  imobilizat şi predat Secţiei 1 de poliţie. 

 

3. În ziua de 09.11.2005, poliţistul local B. Dorinel, a surprins, în Piaţa Centrală, în 

flagrant, pe numitul R.Victor de 32 ani din Bacău str. Bucegi 117, care a furat din sacoşa unei 

persoane, S. Viorica, portofelul cu bani. Acţionând eficient poliţistul local l-a imobilizat şi condus 

pentru cercetare la Secţia 2 Poliţie , prejudiciul  a fost recuperat integral. 

 

 4. În ziua de duminica 23.10.2005, patrula mixta formată din poliţistul local  

I. Ştefan şi agentul de poliţie rutiera F. Robert au acţionat eficient pentru prinderea şi reţinerea 

numitului V.Andrei din Bacău, care conducea autoturismul BC-04-ESH , în care se mai aflau trei 

tineri din Bacau si care nu a oprit la semnalul regulamentar al agentului de politie. Dupa 

urmarirea , retinerea si  legitimarea acestora s-a constatat ca masina fusese furata, autorul furtului 

fiind numitul V.Andrei. 
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 5. In ziua de 31.12.2005, in jurul orelor 06.20, politistul local T. Dan a retinut, dupa o 

scurta urmarire , pe numitul C. Bogdan, in varsta de 18 ani, din Bacau, str. C.Negri nr.10, care 

fiind in stare avansata de ebrietate si fara a poseda permis de conducere, aflat la volanul unui 

Renault Megane Sedan, al parintilor sai, a lovit alte 2 autoturisme in intersectia semaforizata a 

str. Mioritei cu Prelungirea Bradului. Sus-numitul a fost predat lucratorilor de politie rutiera 

pentru continuarea cercetarilor 

 

6. În data de 04.01.2006, în jurul orelor  20.00, în staţia Selena din str. 9 Mai, patrula  

fomată din poliţiştii locali C.Laura şi S. Daniel au acţionat eficient pentru prinderea minorului 

A. Gheorghiţă Lucian de 10 ani, din Bacău care  sustrasese de la Spinu Angela, taxatoare pe 

autobuzul  cu nr. B-79196, suma de 1.710 RON. Suma a fost recuperată şi înapoiată păgubitei, 

iar copilul a fost dus părinţilor care au fost sancţionaţi contravenţional cu 500 RON,  pentru 

nesupravegherea minorului . 

 

7. În data de 17.02.2006, orele 16:00, în zona Podului Şerbăneşti, a fost depistat numitul 

Onciu Cătălin Mihai, în vârstă de 36 de ani, cu domiciliul în Bacău, care era dat în urmărire 

generală pentru săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie. Susnumitul a fost predat Poliţiei 

Municipiului Bacău, în vederea continuării cercetărilor. 

 8. Cu ocazia activităţii desfăşurate în sectorul de responsabilitate, în data de 06.03.2006, 

poliţiştii Primăriei, M. Daniela şi P. Gavriel au depistat-o în zona Stării Civile pe numita P.I. 

Loredana care desfăşura activităţi de cerşetorie, folosind pentru sensibilizarea trecatorilor, un 

copil. 

 Din investigaţiile făcute, s-a constatat că susnumita se afla la a doua abatere de acest gen, 

copilul C.C. Codruţ, în vârstă de 2 ani,  fiind închiriat de la mama sa contra sumei de 200.000 de 

lei pe zi. De menţionat este faptul ca P. I. Loredana a recunoscut ca desfaşoară activităţi de 

cerşetorie, fiind sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 100 RON şi că împreuna cu 

ea se mai aflau încă 2 persoane, V. N. Irina (13 ani) si P. M. Adriana (17 ani). Ultima dintre ele a 

fost trimisă către IPJ, în vederea amprentării şi cercetării, conform protocolului încheiat între 

Poliţia Primăriei şi IPJ Bacău, pe linia activităţilor de cerşetorie, cazul minorului urmând a fi 

preluat de către organele abilitate (SPAS şi D.G.A.S.P.C. Bacău). 

 9. În urma unei acţiuni desfăşurate în data de 21.03.2006, având la bază sesizările venite din 

partea unor cetăţeni, poliţiştii Primăriei au verificat şi legitimat pe numiţii O.R. şi C.E. care 

comercializau în zona Pieţei Centrale, ţigări de provenienţă din Republica Moldova, neavând 
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acte justificative pentru marfa şi comercializarea acesteia. A fost aplicată sancţiunea 

complementară de confiscare a mărfii în valoare de 8301,4 RON, fiind încheiate procese verbale 

de constatare a contravenţiei, la care au fost anexate procesele verbale de confiscare a mărfii. 

 

 10. În data de 03/05/2006, ca urmare a unor sesizări primite şi a unor avertismente repetate, 

Poliţia Primăriei Municipiului Bacău a sancţionat contravenţional S.C.TREVI SRL BACĂU, 

conform HCL89/2005 cu amendă maximă în valoare de 200 RON. 

 Motivul sancţionării, a fost îngrădirea cu două bariere mobile a locului de parcare din faţa 

restaurantului AMARANTE, din Bacău, str. Spiru Haret, nr. 8.  

11. În data de 20.05.2006, în urma unei sesizări telefonice, a fost depistat în parcarea din 

spatele staţiei Bus Selena, din strada 9 Mai, numitul Velescu Vasile (36 de ani), din comuna 

Roşiori, Jud. Bacau care a încercat să intimideze cetaţenii din zonă cu un pistol cu aer 

comprimat, marca GAMO P-23.  Numitul, care deţinea certificat de deţinător armă, a fost 

condus la sediul Serviciului de Siguranţă Publică al Poliţiei Primăriei Municipilui Bacău. În 

colaborare cu lucrătorii Secţiei 2 Poliţie, acestuia  

i-au fost întocmite actele constatoare în vederea luării măsurilor legale de către personalul 

specializat din cadrul secţiei de poliţie. 
 

 12. Ca urmare a unei activităţi de urmărire şi depistare a persoanelor cunoscute cu 

antecedente penale, în data de 30.05.2006, orele 11:40, în timpul executării serviciului în 

perimetrul Pieţei Centrale, agenţii Poliţiei Primăriei, Bălan Dorinel, Bălan Cătălin şi Colceriu 

Ionel au reuşit depistarea şi reţinerea numitului Pascu Codrin, de 29 de ani, din Bacău. S-a 

constatat că pe numele numitului exista un mandat de arestare, acesta fiind urmărit general 

pentru trecere frauduloasă a frontierei şi furturi din buzunare. S-a procedat la predarea acestuia 

lucrătorilor Secţiei 1 Poliţie, în vederea definitivării cercetărilor.   

 

 13. În noaptea de 21 spre 22.06.2006, în jurul orelor 2.30, Barberu Anuţa din comuna 

Matca, jud. Galaţi se află în sectorul 2A al Pieţei Centrale, oferind spre comercializare produse 

de provenienţa agricolă. 

      Profitând de faptul ca femeia aţipise, 4 indivizi i-au sustras 4 baxuri de roşii. Zgomotul 

făcut au trezit-o din somn pe femeie, care împreuna cu fratele ei şi cu poliţistul Primăriei din 

Piaţa Centrală, au pornit în urmărirea celor 4. Aceştia au fost găsiţi într-o casă situată lângă 

Serviciul de Ambulanţă, unul dintre ei reuşind să scape, ceilalţi 3 fiind conduşi la sediul 

Serviciului de Siguranţă Publică din cadrul Poliţiei Primăriei, unde au fost legitimaţi. P.Mihai, 
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din Dumbrava Roşie, jud. Neamţ, R. Ilie Arum  si G. Adrian Marcus, ambii din Buhuşi, au fost 

predaţi Secţiei 2 Poliţie pt. continuarea cercetărilor în vederea săvârşirii infracţiunii de furt 

calificat, cel de-al patrulea C.Bogdan din Buhuşi fiind dat în urmărire. 

     Au fost recuperate 3 baxuri de roşii din cele 4 furate, unul dintre acestea fiind vândut, 

valoarea prejudiciului fiind de 120 RON. 

 

     14. În data de 30.06.2006, orele 09.00, agenţii Poliţiei Primăriei au depistat în perimetrul 

Pieţei Centrale trei cetaţeni care comercializau ilegal ţigări de provenienţa Republica Moldova. 

       Aceştia au fost conduşi la sediul Poliţiei Primăriei fiind legitimaţi, B.Olga (44 de ani), 

M.Ionuţ (24 de ani), ambii din Republica Moldova, precum şi C. Petruţ (20 de ani) din Bacău, 

care a  susţinut că  doar asista la vânzarea ţigărilor. 

     Conform L 12/90, a fost aplicat un avertisment şi sancţiune complementară de confiscare a 

mărfii, în valoare de 1060 RON (10.600.000 lei), după prevederile O.G. 2/2001. 

 
15. În datele de 8.08 2006 şi 10.08.2006, agenţi din cadrul Poliţiei Primăriei, împreună cu 

agenţi ai Poliţiei Municipiului Bacău au desfăşurat  controale  de rutină pe timp de noapte care a 

avut ca scop verificarea legalităţii transportatorilor de persoane în regim de taxi de pe raza mun. 

Bacău. Aria de acţiune a fost dată de parcările taxi de pe străzile: B-dul Unirii (Autogara), Ştefan 

cel Mare, Calea Republicii, Calea Mărăşeşti, Mioriţei şi Gării.  

Au fost controlate un număr de 33 de taxiuri, 15 dintre proprietari fiind invitaţi la sediul 

Poliţiei Primăriei în vederea prezentării documentaţiei necesare desfăşurării în condiţii de 

legalitate a activităţii de transport persoane în regim de taxi. 

Au fost sancţionaţi un nr. de 16 taximetrişti, în baza cadrului legal asigurat de HCL 387/2003 

pentru lipsă autorizaţie transport în regim de taxi şi L38/2003 pentru lipsă atestat, cu amenzi în 

valoare totală de 5.700 RON. 

 
16. În data de 18/08/2006 în parcarea auto din perimetrul Pietei Sud  Bacău, a fost depistat 

numitul David Nechifor, domiciliat în localitatea Lipova, Judeţul Bacău, care pe fondul geloziei 

accentuate a ameninţat cu un cuţit în loc public, pe numitul Boderică Dumitru din Bacău, strada 

Milcov nr. 146/B/1. 

 Patrula de poliţişti locali de la obiectivul Piaţa Sud l-a imobilizat pe agresor, acesta fiind 

predat ulterior Secţiei nr. 1 Poliţie pentru continuarea cercetărilor.  
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     17. În urma protocolului încheiat între Poliţia Primăriei şi IPJ pe linia prevenirii şi eradicării 

activităţilor de cerşetorie desfăşurate pe raza municipiului, au fost depistaţi  de către agenţii 

locali, în zilele de  29.08 şi 30.08.2006, numiţii G.Vasile (58 de ani), B. Emilia (31 de ani) şi O. 

Aneta (51 de ani), din Bacău.  

   Căutarea celor trei a fost demarată la solicitarea lucrătorilor de la Secţia 2 Poliţie pentru faptul 

că pe numele acestora au fost întocmite dosare penale, aceştia desfăşurând în continuare 

activităţi de cerşetorie. 

   Persoanele susnumite au fost depistate de catre poliţiştii Primăriei în zona bisericii "Sf. 

Nicolae"şi predate pentru definitivarea cercetărilor lucrătorilor de la Secţia 2 Poliţie. 

 

 18. În data de 12.09.2006, agentii Poliţiei Primăriei l-au  depistat în zona Mihai 

Viteazu pe numitul N. Liviu-Florin, în vârsta de 24 de ani din Buhusi, care figura în evidenţele 

poliţiştilor ca fiind urmărit local pentru desfăşurarea de activităţi de cerşetorie pe raza 

municipiului Bacău. După întocmirea procesului-verbal de constatare a infracţiunii, acesta a fost 

predat lucrătorilor de la Secţia 2 Poliţie pentru definitivarea cercetărilor. 

 

 19. În data de 20.09.2006, agenţii Poliţiei Primăriei au identificat două persoane 

care au sustras din Librăria “Alexandria” din zona centrală a Bacăului diverse bunuri. Aceştia 

au fost legitimaţi ca fiind M.Gabriel (24 de ani) şi S.Anca-Elena (21 de ani  ) din Bacău. Asupra 

acestora au fost gasite bunurile furate care au fost predate ulterior pe baza de proces verbal unei 

angajate a librariei. 

      Cei doi au fost predati lucratorilor Sectiei 2 Politie, pentru definitivarea cercetarilor in 

vederea savârşirii infracţiunii de furt calificat.  

 
20. În contextul eradicării fenomenului de piraterie în rândul operatorilor de transport 

persoane în regim de taxi, agenţii Poliţiei Primariei l- au depistat în data de 10.10. 2006, pe 

numitul Ciobanu Sergiu, care desfăşura activitatea de taximetrie, fără forme legale. Acesta a 

avut o atitudine agresivă la adresa organelor de control, fiind sancţionat contravenţional cu 

amendă in valoare de 2000 RON, pentru lipsa documentaţiei necesare desfăsurarii activitaţii de 

taximetrie. 

 În perioada 13.10- 19.10.2006, lucrătorii Poliţiei Primăriei au intensificat controlalele pe 

linia respectării HCL 21/2006, HCL 387/2003, HCL 244/2004 şi a L 38/2003, referitoare la 

desfăşurarea în condiţii de legalitate a activităţii de transport persoane în regim de taxi. 

 Astfel, în perioada mai sus menţionată au fost controlaţi un număr de 46 de conducători auto, 

fiind aplicate un numar de 16 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.400 RON acelor 
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conducători auto, care fuseseră în prealabil avertizaţi de mai multe ori să intre în legalitate cu 

documentaţia necesară desfaşurării activităţii de taximetrie. 
 

 21. În data de 22.10.2006, agenţii Poliţiei Primăriei care îşi efectuau serviciul de patrulare în 

perimetrul Pieţei Centrale, au depistat  pe numitul C. Mitică (19 ani) din Galati. Acesta, 

împreuna cu alte doua persoane, au ademenit cu telefoane mobile doi cetăţeni, care s-au arătat 

dispuşi să cumpere aparatele de la aceştia. În urma verificărilor făcute, s-a constatat că aceştia 

au fost victima unei înşelăciuni, fiind vorba de 2 carcase telefonice garnisite cu plastilină. 

  Numitul C. Mitică, a fost predat lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie, pentru continuarea 

cercetărilor privind infracţiunea de înşelăciune. 

 

22. În data de 25.10.2006, în timpul efectuării serviciului de patrulare în perimetrul Pieţei 

Centrale, agenţii locali l-au depistat pe numitul G Vasile (23 de ani), din Bucureşti care apela la 

mila cetăţenilor. 

Pe drumul către sediul Poliţiei Primăriei, agenţii locali au observat că sunt urmaţi 

îndeaproape de către Z. Constantin (55 de ani), din comuna Odobeşti, judeţul Bacău, cunoscut 

pentru faptul că acesta constrânge prin diverse metode, diferite persone cu handicap să apeleze 

la mila cetăţenilor, percepând de la aceştia sume de bani. 

 Ambele persoane au fost conduse la sediul Poliţiei Primăriei, unde din declaraţiile 

numitului G. Vasile a reieşit faptul că, acesta era ţinut cu forţa la Odobeşti de către numitul Z. 

Constantin şi adus în oraş pentru a desfăşura activităţi de cerşetorie, urmând ca la sfarşitul 

fiecarei zile, să-i dea acestuia sume cuprinse între 50 şi 70 RON. Mai mult, acesta a declarat că a 

fost abuzat sexual de către cel care îl aducea la cerşit. 

A fost luată măsura de predare a celor doi, pentru definitivarea cercetărilor, lucrătorilor 

de la Biroul Judiciar din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău. 

 

 23. În data de 3.11.2006, orele 11, în timpul exercitării atribuţiunilor de serviciu în Piaţa 

Sud, agentul Poliţiei Primăriei a fost sesizat de către vânzătoarea magazinului aparţinând S.C. 

Biota S.R.L., că un individ a sustras o cantitate de peşte congelat reuşind să părăsească incinta. 

 Împreună cu vânzătoarea, agentul local a reuşit să-l identifice pe autor, în urma legitimării, 

reieşind că el se numeşte N. Giuliano Constantin, 35 de ani, din Bacău. Susnumitul a fost predat 

lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie, în vederea definitivării cercetărilor pentru săvârşirea infracţiunii de 

furt calificat, prejudiciul fiind recuperat în totalitate şi predat agentului economic. 
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        24. În baza planului de acţiune comun cu Secţia 2 Poliţie, agenţi ai Poliţiei Primăriei 

împreună cu lucrători ai sectiei de poliţie, au efectuat în data de 14.11.2006, o acţiune ce a vizat 

comercianţii neautorizaţi de telefoane mobile din Piaţa Centrală. 

Astfel, în zona traficului pietonal au fost identificaţi numiţii I.Laurenţiu (34 de ani), 

cunoscut cu antecedente penale, G.Amar (34 de ani), S.Luigi-Gheorghe (27 de ani şi G.Gabriel 

(20 de ani), din Bacău, care comercializau ilegal telefoane mobile, fără a putea prezenta 

documentele de provenienţă a mărfii. Cei patru au fost conduşi la sediul poliţiei pieţei, unde au 

fost sancţionaţi contravenţional conform Legii nr.12/1990, un număr de 13 telefoane mobile fiind 

reţinute pentru verificări, în vederea confiscării. 

 

                25. În urma solicitării venite din partea lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie, pe adresa Poliţiei 

Primăriei, în vederea depistării şi reţinerii unei persoane, care săvârşise o serie  de infracţiuni de 

natură penală, pe raza municipiului Bacău, în data de 14.11.2006, orele 12.45, agenţii locali l-au 

identificat pe baza fotografiei într-un bar din incinta Autogării pe numitul Anchidin Vasile, 31 de 

ani, din comuna Lipova,  Judeţul Bacău. Susnumitul, cunoscut ca o persoana cu antecedente 

penale, a fost predat lucrătorilor Poliţiei Municipului Bacău, compartimentul judiciar, pentru 

definitivarea cercetărilor. 

 

26. În data de 15.11.2006, orele 16.50, cu ocazia executării serviciului de patrulare în 

perimetrul Pieţei Centrale, agenţii locali au depistat trei persoane de sex feminin,  Stoica Mia (43 

de ani), Tulceanu Lora (40 de ani) şi Tulceanu Aronica (37 de ani), din Bacău, care sustrăseseră 

profitând de neatenţia vânzătoarei, două geci de piele, dintr-unul din  magazinele second-hand 

din zona. 

 Susnumitele, împreună cu bunurile sustrase, au fost predate lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie 

pentru definitivarea cerecetărilor, privind săvârşirea infracţiunii de furt calficat. 

 

 27. În data de 29.11.2006, în timpul executării serviciului de patrulare în zona Autogării 

Bacău, în partea de sus a scărilor  care duc spre peronul călători, poliţiştii Primăriei au găsit un 

toc de piele de culoare neagră ce conţinea un  pistolet cu aer comprimat. 

 Pistolul a fost predat pe bază de proces-verbal lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie în vederea 

identificării proprietarului. 

 

 28. În data de 29.11.2006, în jurul orelor 18.30, în timpul efectuării serviciului în Piaţa 

Centrală a municipiului, poliţiştii Primăriei au fost sesizaţi de către numita B. Mihaela, asupra 

faptului că un individ îi sustrăsese acesteia o sacoşa cu lucruri personale. 
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  Folosindu-se de indiciile oferite de păgubită, agenţii locali l-au depistat în Piaţa Sud pe 

numitul V.Ioan, de 56 de ani, din comuna Blăgeşti, sat Buda, în timp ce încerca să comercializeze 

bunurile sustrase. Susnumitul a recunoscut  fapta săvârşită, fiind predat ulterior lucrătorilor 

Secţiei 2 Poliţie pentru definitivarea cercetărilor. 

 

   28. În data de 19.12.2006, în timpul exercitării atribuţiunilor de serviciu în Piaţa 

Centrală, poliţiştii Primăriei au fost sesizaţi de administratorul unui magazin din zonă, cu 

referire la faptul că, în seara zilei de 18.12.2006, în jurul orelor 24- 1.30, i-au fost sustrase din 

magazie o serie de bunuri de larg consum. 

 Agenţii locali au acţionat cu promptitudine, autorii fiind depistaţi, într-o maşină abandonată 

şi aduşi la sediul Poliţiei Pietei. Aici, s-a trecut la identificarea celor în cauză, şi anume, O.Lică ( 

14 ani), C.Ilie-Liviu (14 ani), C. Constantin(12 ani) din Buhuşi şi G.Cătălin- Constantin (19 ani) 

din Roman, judeţul Neamţ. 

 După ce şi-au recunoscut fapta, susnumiţii au fost predaţi lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie, pentru 

continuarea cercetărilor. 

 

                                   2007 
 

1. În data de 01.01.2007, în timpul efectuării serviciului de patrulare în perimetrul Pieţei 

Centrale, poliţiştii Primăriei au legitimat pe C. Ioan- Marian (17 ani), D. Mircea - Ionuţ (14 ani) 

şi L. Andrei- Ionuţ (14 ani)  din Bacău, după care i-au condus la sediul Poliţiei Primăriei, 

deoarece nu au putut prezenta documentele de provenienţă  a unui radiocasetofon auto oferit 

spre vânzare. Ulterior ei au fost predaţi Secţiei 2 Poliţie pentru definitivarea cercetărilor. 

 
2. În data de 9.01.2007, în Piaţa Centrală a municipiului, în timpul exercitării 

atribuţiunilor de serviciu, poliţiştii Primăriei au observat în zona modulelor doi tineri care 

ofereau spre vânzare un radiocasetofon auto. Agenţii locali i-au identificat pe R.S. de 16 ani, din 

comuna Orbeni, judeţul Bacău şi Z.C. de 15 ani, din Bacău, iar în urma verificărilor s-a 

constatat că cei doi erau în  imposibilitatea de a prezenta documentaţia de provenienţă a 

radiocasetofonului. Drept pentru care aceştia au fost predaţi  lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie pentru 

defintivarea cercetărilor. 

 

 3. O altă situaţie în care poliţiştii Primăriei au intervenit prompt a avut loc în Bazarul 

Milcov în data de 21.01.2007. Pe fondul unei dispute verbale între D. Gica, de 38 de ani,  şi C. 
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Ionuţ Remus, de 17 ani, ambii din  Bacău, a început o altercaţie. Cei doi au fost conduşi la sediul 

Poliţiei Primăriei, unde în urma procesului de identificare, asupra lui D.Gică a fost găsit un cuţit 

cu lama ce 15 cm, fiind dispusă măsura de predare a celor doi lucrătorilor secţiei 1 Poliţie pentru 

defintivarea cercetărilor. 

 

4. În data de 06.02.2007, poliţiştii Primăriei care efectuau serviciul de patrulare în 

perimetrul Pieţei Centrale a municipiului l-au identificat pe numitul H. Constantin (15 ani), din 

Buhuşi, care a sustras din geanta numitei P.Tinca (79 de ani), din Bacău, suma de 128 lei. 

Susnumitul a fost predat la Secţia 2 Poliţie pentru definitivarea cercetarilor. 

 

5. În data de 12.02.2007, în timpul serviciului de patrulare, în Piaţa Centrală a 

Municipiului agenţii Poliţiei Primăriei l-au identificat şi legitimat pe numitul G. Mihai (42 de 

ani), domiciliat în comuna Bereşti-Bistriţa, judeţul Bacău. Cu această ocazie, s-a  stabilit faptul 

că persoana în cauză era căutată de lucrătorii de la Secţia 2 Poliţie, pentru săvârşirea infracţiunii 

de furt calificat. Susnumitul a fost predat Secţiei 2 Poliţie, în vederea continuării cercetărilor. 

 

6. În perioada 16.02 -18.02.2007, poliţiştii Primăriei au desfăşurat o  acţiune ce a vizat 

prevenirea comerţului ambulant neautorizat. Au fost depistate o serie de persoane care încălcau 

prevederile L 12/1990, care reglementează comerţul stradal, după cum urmează: 

 - a fost depistat numitul I. Adrian, 26 de ani din Bacãu, care oferea spre vânzare ţigări de 

diferite mărci. Cu ocazia controlului, au fost găsite asupra acestuia ţigări în valoare totală de 

1.514 lei, luându-se măsura de sancţionare contravenţională şi confiscare a acestora, conform L 

12/1990; 

 - a fost identificat numitul D. Mihai, de 40 de ani, din Bacãu, care oferea spre vânzare aparatură 

electronică, fără a putea prezenta documentele justificative de provenienţă a mărfii.  

 

 A fost luată măsura de sancţionare contravenţională şi confiscare a mărfii, conform  

L 12/1990. În cadrul aceleiaşi acţiuni a fost identificat şi numitul R. Istvan, de 27 de ani, din 

Harghita, care oferea spre vânzare haine din piele, fiind în imposibilitatea de a prezenta 

documentele de provenienţă a mărfii, fapt pentru care a fost luată măsura sancţionării 

contravenţionale şi confiscare a mărfii, conform L12/1990. 
 

7. În data de 20.02.2007, în timpul serviciului de patrulare în Piaţa Centrală a 

Municipiului, agenţii Poliţiei Primăriei l-au identificat şi legitimat pe numitul U. Eugen (37 de 

ani), domiciliat în comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui. Cu această ocazie, s-a  stabilit faptul că 
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persoana în cauză era căutată de lucrătorii de la Secţia 2 Poliţie, pentru săvârşirea infracţiunii de 

furt calificat. Susnumitul a fost predat Secţiei 2 Poliţie în vederea definitivării cercetărilor. 

 

8.  În data de 22.02.2007, poliţişti locali din cadrul Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, ce 

efectuau serviciul în Piaţa Centrală, au identificat pe numiţii Gheorghe A. (51 de ani) şi Livia P. 

(40 de ani) ambii din Municipiul Roman, judeţul Neamţ, în timp ce îi sustrăgeau numitei Ica T. 

din satul Holt, comuna Letea Veche, suma de 94 lei. Susnumiţii au fost predaţi Poliţiei 

Municipiului Bacău, Serviciului Judiciar pentru continuarea cercetărilor. 

 

 9. Cu prilejul acţiunii desfăşurate în data de 12.03.2007, agenţii locali au depistat-o pe numita 

C. Elena, de 40 de ani, cetăţean moldovean, în timp ce  oferea spre vânzare în zona Pieţei 

Centrale ţigări de provenienţă Republica Moldova. Susnumita a fost condusă la sediul Poliţiei 

Primăriei, unde a fost sancţionată contravenţional cu suma de 150 lei, fiind luată si măsura 

complementară de confiscare a mărfii, în valoare de aproximativ 1900 de lei, conform Legii 

12/1990. 

10. În data de  13.03.2007, poliţiştii Primăriei au desfăşurat o acţiune în Bazarul Milcov, 

care a vizat activităţile de comerţ ilicit prevăzute şi sancţionate de Legea 12/1990 şi HCL 

223/2001. Cu acest prilej,  au fost controlate un număr de 43 societăţi comerciale şi 21 de 

persoane fizice, fiind aplicate un număr de 23 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de 

4.645 lei. 

 

11. În data de 19.03.2007, în jurul orelor 11.30, a fost depistat în zona Pieţei Centrale a 

municipiului cetăţeanul moldovean, M.Ion, în timp ce oferea spre vânzare ţigări de diverse 

sortimente de provenienţă Republica Moldova. Susnumitul a fost condus la sediul Poliţiei 

Primăriei, unde a fost avertizat la Legea 12/1990 care sancţionează abateri la actul de comerţ, 

fiind dispusă şi măsura de confiscare a mărfii, reprezentând ţigări în valoare aproximativă de 

1300 de lei. 

Numai în ultima lună, poliţiştii Primăriei au confiscat ţigări în valoare de aproximativ 

5000 de lei, urmând ca aceste acţiuni să aibă continuitate în vederea crearii unui climat de 

comerţ civilizat pe raza municipiului Bacău. 

 

12. În seara zilei de 21.03.2007, la orele 23:00, a fost depistat numitul Olaru Elisei, din 

Bacău, str. Rozelor, nr. 43, care a împrumut autoturismul BC-22-SIL, efectuând activitatea de 

taximetrie fără a deţine Autorizaţie  TAXI şi care circula sub Licenţa de execuţie a operatorului 
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de transport Taxi, ANDEOL TRANS S.R.L., fapt pentru care conducătorul auto a fost 

sancţionat contravenţional, conform L 38/2003, art. 7, cu suma de 5.000 lei. 

A fost identificat proprietarul autoturismului BC-22-SIL, în persoana numitului SAVA 

GHEORGHE, din Bacau, str. Letea nr. 17, care a declarat în scris că nu va mai efectua activitate 

de taximetrie, iar până la eliberarea autorizaţiei va dezechipa autovehiculul cu însemnele 

obligatorii TAXI, pentru a nu induce ideea prestării activităţii de taximetrie. 

 Încălcând cele declarate, proprietarul autoturismului BC-22-SIL, în persoana numitului 

SAVA GHEORGHE, a fost depistat în seara zilei de 22.03.2007, orlele 22:45, în staţia TAXI 

(între alte taximetre) de pe str. Ştefam cel Mare, vis-a-vis de magazinul BILLA, cu însemnele 

obligatorii TAXI şi înscrisuri care induc ideea prestării activităţii de taximetrie, fapt pentru care 

a fost sancţionat contravenţional conform HCL 366/2006, art. 37, alin. 1, lit. K, cu suma de 2.000 

lei. 

13. În data de 26.03.2007, în jurul orei 15.45,  poliţiştii Primăriei au acţionat la sesizarea 

numitei O. Ramona – Elena, angajată a magazinului aparţinând SC.Agricola Internaţonal din 

zona  

B-dul Unirii, care a semnalat faptul că o persoană de sex feminin a sustras din magazin o serie de 

produse cosmetice. Agenţii locali care s-au deplasat la faţa locului au identificat-o pe numita 

S.Ingrid, de 67 de ani, din Braşov, care a fost condusă la sediul Poliţiei Primăriei, unde, în urma 

controlului corporal şi al bagajelor, au fost găsite asupra acesteia produsele sustrase din 

magazin. A fost luată măsura de predare a numitei S.Ingrid lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie pentru 

definitivarea cercetărilor. 

14. În data de 27.03.2007, a fost prins de către poliţiştii Primăriei, în zona Pieţei Centrale a 

muncipiului, numitul H.C., de 15 ani, din Buhuşi, în timp ce sustrăgea din buzunarul lui B. 

Liliana, 39 de ani din judeţul Neamţ, un portofel ce conţinea dupa spusele păgubitei suma de 230 

lei şi alte documente personale. Numitul a fost condus la sediul Poliţiei Primăriei împreună cu 

partea vătămată, fiind  luată măsura de predare a făptuitorului lucrătorilor de la Poliţia 

Municipiului Bacău pentru definitivarea cercetărilor. 

 

15. În urma unui control desfăşurat de Poliţia Primăriei, împreună cu  DSV şi 

Administraţia Pieţelor în Piaţa Centrală, în data de 29.03.2007, au fost  identificate 50 kg de 

marfă depozitate într-o încăpere încuiată din interiorul halei de produse lactate, încălcându-se 

prevederile HCL 223/2001. S-a trecut la distrugerea mărfii, comercianţii cărora le aparţinea 

marfa fiind sancţionaţi contravenţional cu amenzi cuprinse între 500 - 1000 de lei, conform 

prevederilor locale. 
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16. În data de 2.04.2007, în jurul orelor 1500, în zona Şcolii de Arte şi Meserii „Ing. Dimitrie 

Leonida”, agentul local care efectua serviciul în zona de responsabilitate a fost sesizat de către C. 

Liliana, de 16 ani, din Bacău, că a fost ameninţată cu un briceag de către numitul I. Bogdan- 

Vasile, de 17 ani, din Bacău. Poliţiştii Primăriei s-au deplasat în zonă, unde a fost depistat I. 

Bogdan-Vasile. La percheziţionarea făcută în prezenţa directorului şcolii, asupra lui a fost găsit 

briceagul cu care o ameninţase pe C. Liliana. A fost luată măsura de predare a făptuitorului 

lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie, în vederea definitivării cercetărilor. 

 

17. Agenţii locali din cadrul Serviciului de Siguranţă Publică împreună cu inspectori din 

cadrul Biroului de Inspecţie Comercială, au desfăşurat în datele  de 1.05 şi 3.05.2007, o acţiune ce 

a vizat respectarea prevederilor  L12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor 

activităţi comerciale ilicite. Scopul acţiunii a fost identificarea şi depistarea persoanelor care 

comercializează telefoane mobile în Piaţa Centrală, fără a deţine documente de provenienţă. 

 Poliţiştii Primăriei au controlat 12 persoane fizice, din care  5 au fost sancţionate cu amenzi 

contravenţionale,  în cuantum total de 455 de lei, fiind dispusă ca măsură complementară, 

confiscarea a 14 telefoane mobile. 

  

18. Agenţii locali din cadrul Poliţiei Primăriei Bacău au reuşit în data de 4.05.2007, să-l 

prindă în perimetrul Pieţei Centrale, pe numitul P. Vasile (42 de ani), din Bacău. Acesta era o 

cunoştiinţă mai veche a poliţiştilor, fiind recunoscut pentru faptul că sustrage în mod repetat 

bicicletele cetăţenilor care se află la cumpărături în piaţă. 

Agenţii locali au remarcat că susnumitul, care se afla în stare de ebrietate, a reuşit să taie 

încuietoarea unei biciclete, deplasându-se spre zona de Nord a Pieţei. După circa 15-20 de metri, 

poliţiştii au intervenit, numitul P.Vasile fiind condus la sediul Poliţiei Primăriei împreună cu 

partea vătămată, P.Viorel de 51 de ani, din Bacău.  Susnumitul a fost predat lucrătorilor Secţiei 2 

Poliţie pentru definitivarea cercetărilor privin săvârşirea infracţiunii de furt calificat. 

 

19. În data de 15.05.2007, agenţii  locali din cadrul Poliţiei Primăriei au depistat-o în 

perimetrul Pieţei Centrale pe minora  P. Alisa- Marcela (14 ani) din Comăneşti. S-a constatat, în 

urma cerecetărilor, că minora era dată în urmărire de către lucrătorii Secţiei 1 Poliţie, întrucât 

dispăruse acum aproximativ  3 săptămâni din Centrul Rezidenţial Henri Coandă. 

A fost dispusă măsura de predare a susnumitei îndrumătorului U. Maria de la centrul de 

plasament Henri Coandă. 
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20. În data de 12.06.2007, orele 20,  în perimetrul Pieţei Centrale, poliţiştii locali l- au 

depistat pe numitul, Florin I., de 10 ani, din comuna Gioseni, judeţul Bacău, care apela la mila 

trecătorilor. 

În urma cercetărilor, s- a constatat că minorul fugise de circa 2- 3 zile din centrul de plasament „ 

Pistruiatul”, perioadă în care a „frecventat” mediul copiilor străzii, dormind impreună cu aceştia 

în diverse locaţii de pe raza municipiului Bacău. 

Minorul a fost predat educatorilor de la centrul „Pistruiatul”, în vederea reintegrării 

sociale. 

 
21. În data de 19.06.2007, agenţii Poliţiei Primăriei au acţionat conform unui plan de 

acţiune în perimetrul Pieţei Centrale a municipiului, pentru prevenirea actelor de comerţ ilicit. 

Cu acest prilej, a fost depistat F.Sebastian, de 43 de ani, din Bacău, care oferea spre vânzare un 

telefon mobil.  

  Cu ocazia verificărilor efectuate, asupra numitului a fost găsit un cuţit, acesta fiind condus la 

sediul Poliţiei Primăriei, unde, a fost dispusă măsura sancţionării contravenţionale conform Legii 

12/1990 şi luată măsura complementară de confiscare a telefonului mobil. 

 Cazul a fost înaintat pentru definitivarea cercetărilor, lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie, în vederea 

săvârşirii infracţiunii de port ilegal de arma alba.  

 

22. În data de 21.06.2007, agenţii de pază din cadrul Poliţiei Primăriei cu atribuţiuni în 

respectarea normelor de acces pe Insula de Agrement, au depistat-o la poarta principală pe 

minora P.E. Ramona, de 10 ani, din Bacau. Aceasta încerca sa intre pe insulă în compania unui 

bărbat, identificat în persoana lui T. Alexandru, de 20 de ani, din Bacău. Recunoscută de către 

agenţii de pază, ca fiind o “specialistă” a dispariţiilor  de acasă, a fost reţinută la intrare până la 

apariţia colegilor de la Biroul de Siguranţă Publică. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat 

că minora era disparută  de 5 zile, ea provenind dintr-o familie modestă, cu 7 membri, cu tatăl 

şomer şi  mama plecată în Spania. 

După ce a fost identificată zona de domiciliu a fetei, a fost dispusă măsura de încredinţare 

a acesteia tatălui său. 

 

23.  În data de 05.07.2007, în jurul orelor 22:00, pe adresa Poliţiei Primăriei a venit o sesizare 

conform căreia un cetăţean a agresat un şofer de autobuz. Agenţii locali s-au deplasat în zona 

staţiei de autobuz Piaţa Centrală, unde a fost identificat şi prins agresorul în persoana lui Mihai 

A., de 55 de ani, din comuna Livezi, judeţul Bacău. 
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Condus la sediul Poliţiei Primăriei, numitul, Mihai A. a fost sancţionat conform L 61/1991 

cu suma de 1.000 lei. 

 

24.   În data de 10.07.2007, orele 23.45, poliţiştii Primăriei au aplanat un conflict izbucnit 

între doua grupuri de tineri. În urma intervenţiei poliţiştilor, au fost legitimate mai multe 

persoane, numitul Potecă Adrian Simion, de 36 de ani fiind sancţionat pentru tulburarea ordinii 

şi liniştii publice cu suma de 200 lei conform Legii 61/1991, partea vătămată fiind îndrumată să 

depună plângere la Secţia 1 Poliţie. 

 

25. În data de 14.07.2007, în timpul executării atribuţiunilor de serviciu în Piaţa Centrală, 

poliţiştii Primăriei au depistat trei tineri care ofereau spre comercializare un antiradar auto. Au 

fost prinşi doi dintre aceştia, C. Ionuţ – Constantin, de 17 ani din Bacău şi P. George Florian din 

Bucureşti, care locuieşte fără forme legale în Bacău, asupra acestuia fiind găsite într-o sacoşă 

două detectoare radar şi un CD-player auto cu mp3. 

Cei doi au fost conduşi la sediul Poliţiei Primăriei, fiind dispusă măsura de predare a celor 

doi, împreună cu bunurile găsite asupra lor,  lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie pentru definitivarea 

cercetărilor.  

 

26.  În data  de 16.07.2007, în jurul orelor 15.30, poliţiştii Primăriei au prins două persoane ce 

încercau să sustragă articole de îmbrăcăminte, dintr-un magazin situat pe strada Dumbravei. 

Numitele B. Andreea- Maria, de 17 ani  şi L. Mihaela Ramona, de 21 de ani, ambele cu domiciliul 

stabil în Bacău, au fost prinse asupra faptului de către poliţiştii Primăriei. Susnumitele au fost 

conduse la sediul Poliţiei Primăriei, unde au fost predate lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie pentru 

definitivarea cercetărilor privind infracţiunea de furt. 

 
27. În ziua de 19.07.2007, orele 16:30,  Poliţia Primăriei a fost sesizată telefonic că o 

persoana din incinta Carmangeriei din Piaţa Centrală săvârşeşte acte şi gesturi obscene în 

public. La faţa locului s-au deplasat imediat doi poliţişti locali care l-au depistat pe G. Amar din 

Bacău. Susnumitul a fost condus la sediul Poliţiei Primăriei, unde în urma procedurilor de 

legitimare şi cercetare a faptei comise a fost luată măsura aplicării unei sancţiuni 

contravenţionale de 1.000 lei, conform prevederilor L 61/1991. 

 

28.  Agenţii din cadrul Biroului de Siguranţă Publică, în urma unei sesizări primite de către 

Poliţia Primăriei în data de 23.07.2007, s-au deplasat în Str. Nicolae Bălcescu, unde au constatat 

că numitul S. Ciprian, cu domiciliul în Bacău, Str. Nicolae Bălcescu nr. 5 a distrus oglinzile unor 
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autovehicule parcate în zonă, fiind găsit asupra sa şi un cuţit. Susnumitul a fost predat 

lucrătorilor Secţiei  II Poliţie, pentru continuarea cercetărilor, conform prevederilor HCL 

217/2005. 

 
29. În data de 13.08.2007, cu prilejul desfăşurării atribuţiunilor de serviciu în perimetrul 

Pieţei Centrale, poliţiştii Primăriei l-au prins în flagrant pe numitul D.Gheorghe, de 34 de ani, 

din Bacău. Acesta, profitând de neatenţia vânzătoarelor, sustrăgea articole cosmetice din incinta 

magazinului Pambac. Susnumitul este un obişnuit al acestor fapte, aspect confirmat si de 

declaraţiile vânzătoarelor şi ale altor persoane care desfăşoară activităţi comerciale în Piaţa 

Centrală. De asemenea, el a mai fost prins luna trecută  de poliţiştii Primăriei, în timp ce 

sustrăgea o cantitate de miere de albine. A fost dispusă măsura de predarea a acestuia 

lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie pentru definitivarea cercetărilor privind săvârşirea infracţiunii de 

furt calificat. 

 

30. În data de 15.08.2007, în jurul orelor 12.30,  în timpul exercitării atribuţiunilor de 

serviciu în perimetrul Pieţei Centrale, agenţii locali din cadrul Poliţiei Primăriei au depistat un 

grup de 5 persoane de etnie rromă, care desfăşurau activitaţi de comerţ în zona parcării din 

vecinătatea străzii Mihai Viteazu.  Persoanele în cauză au fost conduse la sediul Poliţiei 

Primăriei, unde s-a stabilit că marfa apartine lui G.Lajos, de 52 de ani, din Tg.Mureş, care a 

refuzat să declare provenienţa acesteia. 

A fost dispusă măsura de sancţionare contravenţională, a susnumitului, cu suma de 15 lei 

conform Legii 12/1990, pentru desfăşurarea de acte de comerţ ambulant neautorizat, fiind luată 

şi măsura complementară de confiscare a bunurilor în valoare de aproximativ 2500 lei. 

     

   31. În data de 16.08.2007, agenţii locali din cadrul poliţiei Primăriei împreună cu 

inspectorii din cadrul Biroului de Inspecţie Comercială,  au efectuat o acţiune tematică  în 

Bazarul Milcov. Au fost verificate autorizaţiile de funcţionare şi profil de activitate, autorizaţiile 

de amplasament, documentele justificative de provenienţă ale mărfii şi achitarea la zi a taxelor 

de forfetare la  un număr de 27 de  societăţi comerciale şi 10 persoane fizice. 

 Cu acest prilej, au fost aplicate un număr de 5 sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 

830 lei , după cum urmează: 

- 2 sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 600 lei conform HCL 223/2001, 

pentru nerespectarea suprafeţei de amplasament prevăzută în autorizaţia eliberată 

de către Primăria Bacău; 
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- 3 sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 230 lei conform  L 12/1990, pentru 

diverse abateri de natură comercială. 

 

   32.  În data de 23.08.2007 ,în jurul orelor 11:30 agenţi locali din cadrul Politiei Primăriei 

Municipiului Bacău, au prins în flagrant pe minorele F. Sunita-Elena de 15 ani şi C.Florentina de 

12 ani ambele din Bacău.Susnumitele au fost surprinse într-un magazin situat pe str.Dumbravei, 

în vecinatatea Pieţei Centrale, în  timp ce încercau să ascundă în lenjeria intimă un inel şi un 

lănţisor de argint. Prejudiciul a fos recuperat în totalitate,  persoanele în cauză fiind predate  

lucrătorilor  Secţiei 2 Poliţie, în vederea definitivării cercetarilor privind săvârşirea infracţiunii 

de furt calificat. 

 

33. În data de 23.08.2007, pe adresa Poliţiei Primăriei a fost primită o sesizare venită de la 

cetăţenii de pe strada Republicii nr.78 şi 86, conform căreia în zonă, se adună un grup de tineri, 

care, în jurul orelor 20.00 – 02.00, tulbură ordinea şi liniştea publică şi proferează injurii şi 

cuvinte jignitoare la adresa locatarilor din zonă. 

La data mai sus menţionată, la adresa respectivă s-a deplasat un echipaj de agenţi locali, 

care a depistatat şi condus la sediul Poliţiei Primăriei următoarele persoane: B. Ionuţ- Sergiu, de 

20 de ani, D.Robert, de 19 ani , L.Gheorghe- Cătălin, de 29 de ani, H. Gabriel, de 19 ani, P.Daniel 

de 25 de ani şi L. Marius Emil, de 25 de ani , toţi din Bacău , zona Republicii. A fost dispusă 

măsura de sancţionare contravenţională a celor 6 tineri, conform Legii 61/1991 pentru 

tulburarea ordinii şi liniştii publice, cu suma de 200 de lei pentru primii 5 , L. Marius Emil fiind 

sancţionat cu suma de 500 de lei pentru atitudinea recalcitrantă şi refuzul de a semna procsul 

verbal. 

 

   34.   În zilele de 22 şi 27.08.2007, agenţii locali din cadrul Poliţiei Primăriei împreună cu 

lucrători din cadrul Autorităţii Rutiere Române şi Poliţia Rutieră Bacău, au desfăşurat o acţiune 

ce a vizat respectarea prevederilor HCL 243/2004, privind stabilirea şi respectarea punctelor de 

plecare/sosire şi/sau staţionare pentru autovehiculele de transport călători şi a tarifelor 

percepute de către Primăria Bacău pentru utilizarea acestora. În urma controalelor, au fost 

depistate  4 microbuze aparţinând la trei societăţi comerciale de pe raza municipiului Bacău, 

care au oprit sau staţionat  în staţia din Piaţa Centrală, fără a avea acest drept. La solicitarea 

poliţiştilor locali, conducătorii auto ai microbuzelor s-au  aflat in imposibilitatea de a 

prezenta,documentaţia prevăzută de lege, respectiv autorizaţia de sosire/ plecare/staţionare, fiind  

dispusă măsura de sancţionare a  conducătorilor auto cu suma de 500 de lei fiecare, aceştia fiind 

îndrumaţi  să se prezinte, în cel mai scurt timp, la Compartimentul Autorizare Economică şi 
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Transport din cadrul Primăriei Bacău,  în vederea autorizării. Urmare a discuţiilor purtate cu 

administratorii societăţilor în cauză, aceştia s-au angajat verbal să nu mai trimită pe traseu 

maşini până nu vor deţine documentaţia prevăzută de lege. 

 
 

SERVICIUL SIGURANŢĂ RUTIERĂ 
 

         1.  Desi a intrat in vigoare HCL 20/2006, unul dintre conducatorii auto bacauani a 

incercat sa se sustraga prin mijloace proprii de la plata amenzii pentru blocarea rotii 

autovehicolului parcat neregulamentar.   In data de 9.05.2006, orele 12.00, numitul J.Bogdan – 

Catalin (23 de ani)din Bacau, a incercat prin metode personale sa scape de dispozitivul care ii 

bloca roata autoturismului parcat neregulamentar pe strada Razboieni. Sesizati de catre un 

cetatean de buna credinta, politistii Primariei au intervenit reusind sa-l surprinda pe acesta 

asupra faptului. Impreuna cu agentii de la Politia Rutiera au descoperit ca numitul J. Bogdan – 

Catalin  circula cu o masina inmatriculata  in Germania, al carui drept de circulatie pe teritoriul 

tarii noastre expirase, motiv pentru care acestuia i s-a intocmit dosar penal.   Pe langa dosarul 

penal intocmit, conducatorul auto rebel a fost sanctionat de catre politistii Primariei conform 

HCL 20/2006, cu amenda in valoare de 100 RON, reprezentand contavaloarea taxei de deblocare. 

  

               2. În data de 26.09.2006, a avut loc o acţiune care a vizat proprietarii de vehicule cu 

tracţiune animală care circulă pe străzile oraşului, încalcând astfel prevederile HCL. nr.198/ 

2002. 

  Efectivele de poliţişti locali au acţionat în cartierele Şerbaneşti, Gherăieşti şi Izvoare. 

În această acţiune au fost angrenati agenţi aparţinând Serviciului de Disciplină Rutieră şi 

Siguranţă Publică din cadrul Poliţiei Primăriei care au aplicat un număr de 15 sancţiuni 

contravenţionale, în cuantum total de 1.450 RON, fiind imobilizate şi ridicate un număr de 5 

căruţe .  

   De asemenea, efective ale Poliţiei Primăriei au acţionat în vederea respectării 

prevederilor HCL.122/ 2006, referitoare la blocarea şi ( sau ridicarea) autovehiculelor staţionate 

neregulamentar pe drumurile sau pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau. Astfel, în 

data de 26.09.2006, pe raza municipiului au fost blocate 14 autovehicule, fiind aplicate si un 

număr de 27 de avertismente pentru nerespectarea semnficaţiei indicatoarelor  care interzic 

staţionarea maşinilor pe domeniul public. 
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SERVICIUL DISCIPLINĂ URBANISTICĂ ÎN CONSTRUCŢII 

 

2006 
 

1. În urma unui control efectuat în data de 02/05/2006 de către agenţii constatatori ai 

Serviciul de Urbanism şi Disciplină în Construcţii, la o sesizare venită pe linie de Primărie, a 

fost depistat numitul Junca Constantin, din Bacău, care demarase o intervenţie neautorizată 

asupra unui perete din apartamentul situat pe str. Miron Costin nr. 33, sc. A, ap. 30. S-a luat 

măsura de sistare imediată a lucrărilor, efectuarea expertizei tehnice pentru lucrarea 

executată şi de depunere a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei, în vederea refacerii 

peretelui. 

În data de 11.05. 2006, agenţii constatatori s-au deplasat din nou la adresa respectivă 

pentru a vedea dacă au fost îndeplinte condiţiile impuse. S-a constatat că Juncă Constantin 

nu se conformase, fapt pentru care acesta a fost sancţionat contravenţional, conform L 

50/1991 (republicată), art. 26, alin. 1, lit. a, cu amendă în valoare de 1.000 RON. 

 

 2. În data de 16/08/2006 inspectori din cadrul Serviciului de Disciplină Urbanistică în 

Construcţii, au constatat că numitul Mardare Neculai din strada Digul Bârnat nr. 17, 

desfiinţase elemente de construcţie interioară din cadrul apartamentului personal fără a 

deţine autorizaţia necesară. Susnumitului i s-a întocmit proces verbal de constatare, fiind 

sancţionat conform L 50/1991,  cu amendă contravenţională în valoare de 1000 RON . 

 

 3. În data de 21/08/2006 inspectori din cadrul Serviciului Disciplină Urbanistică în 

Construcţii au constatat că numitul Colonescu Liviu cu domiciliul în Bacău, strada I. Ionescu 

de la Brad nr. 52, a procedat la repararea şi transformarea şarpantei imobilului proprietate 

personală în mansardă, fără a deţine autorizaţie de construire.  

Pentru aceasta, susnumitului i-a fost întocmit proces verbal de constatare în baza L 

50/1999, fiind luată si masura de sancţionare cu amendă contravenţională în valoare de 1000 

RON. 

 

4. În data de 25/09/2006, cu ocazia unui control desfăşurat  pe strada Zefirului, lucrătorii 

Serviciului de  Urbanism şi Disciplină în Construcţii l-au depistat pe numitul Dobraniş 

Octavian, care realizase pe domeniul public un amplasament destinat parcării automobilului 

proprietate personală fără a deţine autorizaţie de construire. 
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   Contravenientul a fost sancţionat conform L50/ 1991 republicată, cu 

amenda în valoare de 1000 de RON pentru lipsă autorizaţie de construire, fiind luată şi 

măsura de desfiinţare a amplasamentului. 

 

5. Cu ocazia controlului efectuat în data de 26/04/2006, pe strada Alecu Russo Nr. 53, Sc. 

B, inspectorii din cadrul Serviciului Urbanism şi Disciplină în Construcţii, au constatat faptul 

că numitul Stan Ioan, amplasase pe domeniul public o magazie pentru care nu deţine 

autorizaţie de construcţie. 

  Numitul a fost somat să desfiinţeze amplasamentul, în caz contrar urmând a fi 

luată masura de sancţionare contravenţională conform Legii 50/1991 şi suportarea 

cheltuielilor aferente demolării din buzunarul propriu. Pe baza dispozitiei de Primar, emisă 

în data de 11/09/2006, s-a constatat ca numitul Stan Ioan s-a conformat, demolând 

amplasamentul. 

 

2007 
 

6. În urma controlului efectuat, privind verificarea la teren a documentaţiilor primite, s-a 

constatat că în cartierul Gherăieşti, Str. Frunzei nr. 24, dl. R. Toader a început construirea 

unei locuinţe fără respectarea prvederilor Legii nr. 50/1991 (fără a deţine Autorizaţe de 

construire). În consecinţă, a fost amendat cu amendă contravenţională în valoare de 3.000 Lei 

în data de 09.02.2007. 

 

7. În urma controalelor efectuate de către inspectorii Serviciului Urbanism şi Disciplina în 

Construcţii din cadrul Poliţiei Primăriei la S.C. TEVIRCO S.R.L, str. Ştefan cel Mare, nr.21, 

s-a constatat faptul că firma nu deţinea autorizaţie de construire pentru  amplasamentul  

construit pe spaţiul verde de la parterul blocului.  

Astfel, în data de 6.03.2007 a fost pusă în aplicare de către inspectorii Serviciului 

Urbanism şi Disciplina în Construcţii, dispoziţia de Primar ce viza demolarea construcţiei 

respective, cheltuielile aferente demolării, transportului şi depozitării urmând a fi suportate 

de către administratorul firmei în cauză, conform L50/1991 republicată. 

 
8. În urma controalelor efectuate în zona Gherăieşti, s- a constatat că S.C. General 

Construcţii Tehnic Plus S.R.L. Bacău, executa lucrări de construcţie după ce fusese,în 

prealabil, aplicată administratorului societăţii o sancţiune contravenţională în cuantum de 
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3000 lei. În consecinţă, a fost dispusă măsura sancţiunării contravenţionale a acestuia cu 

suma de 1.000 lei, conform L 50/1991, pentru continuarea lucrărilor fără respectarea 

autorizaţiei emise de către Primăria Bacău. 

 

9. În urma unui control desfăşurat de către inspectorul de zonă din cadrul Serviciului 

Urbanism şi Disciplina în Construcţii în cartierul Gherăieşti, a fost depistat numitul 

B.Gheorghe, care demarase lucrările de construcţie locuinţă, fără a deţine autorizaţia de 

construire eliberată de către Primăria Municipiului Bacău. Susnumitul a fost sancţionat 

contravenţional cu suma de 1000 de lei şi somat să sisteze lucrările pâna la obţinerea 

autorizaţiei de construire. 

 
10. În data de 08.06.2007, inspectorii din cadrul Serviciului  Urbanism şi Disciplina în 

Construcţii, au efectuat un control în zona Calea Replublicii. Cu acest prilej s-a constatat ca,  

S.C. Bel Rom Cinci S.R.L., executase lucrări de construie făra a deţine autorizaţie de 

construcţie eliberată de către Primăria municipiului Bacău, fiind dispusă masura sancţionării 

contravenţionale cu suma de 10.000 de lei, conform Legii nr. 50/1991 republicată. 

 

11. În data de 7.06.2007, inspectorii din cadrul Serviciului  Urbanism şi Disciplina în 

Construcţii, au efectuat un control în zona Orizont. În urma acestui control, a fost depistată 

numita, Drâmbă Aglaia, din Bacău, str. Orizontului, nr. 73, care executase lucrări de 

construire locuinţă , fără a deţine autorizaţie eliberată de Primăria municipiului Bacău. 

Susnumita a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 1000 de lei, conform 

Legii 50/1991 republicată. 

 

12. În data de 20.06.2007, inspectorii din cadrul Serviciului de Urbanism şi Disciplină în 

Construcţii, au efectuat un control la Sc. Miral S.R.L., Bacău, cu sediul în  strada Republicii, 

nr. 205. Cu prilejul controlului, s-a constatat faptul că, la adresa mai sus menţionată se 

construia un punct control acces, fără a fi eliberată autorizaţie în acest sens.  

     A fost dispusă măsura sancţionării contravenţionale cu suma de 1000 lei, conform Legii 

50/1991 pentru lipsa autorizaţiei de construire. 

 

13.  În data de 27.06.2007, inspectorii Serviciului de Urbanism şi Disciplina în Construcţii, 

au sancţionat contravenţional, SC. Bartolo Prod Com, cu sediul în strada Republicii,nr.27, cu 

amendă în valoare de 10.000 de lei, pentru amplasarea de panouri cu caracter publicitar pe 

faţada principală a spaţiului comercial, fără a deţine autorizaţie în acest sens. 
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14.  Lucrătorii Serviciului de Urbanism şi Disciplină în Construcţii, din cadrul Poliţiei 

Primăriei, au sancţionat contravenţional cu suma de 10.000 lei societatea A&R SRL, cu sediul 

în Bacău, strada Unirii nr.77. Motivul a fost demararea lucrărilor de construcţii la imobilul 

din strada Unirii nr.30, fără a deţine autorizaţiile necesare eliberate de către Primăria Bacău. 

 

15. Inspectorii din cadrul Serviciului de Urbanism şi Disciplină în Construcţii au efectuat 

în data de 2.07.2007 un nou control la imobilul aparţinând SC. A&R, din B-dul Unirii, nr.33. 

Cu prilejul verificărilor, s-a constatat că în zona salii de mese a cantinei Pobac, erau 

executate lucrări de spargere a planşeului demisol, fără a exista o autorizaţie de 

construire/desfiinţare în acest sens. A fost dispusă măsura sancţionării contravenţionale cu 

suma de 10.000 de lei, conform L 50/1991 republicată. 

 

16. În perioada 06- 12.07.2007, inspectorii din cadrul Serviciului Urbanism şi Disciplina în 

Construcţii au efectuat o serie de verificări în teren, în urma cărora, neregulile semnalate au 

fost sancţionate contravenţional. În zona Gherăieşti au fost sancţionate următoarele 

persoane: Dumitru Ancuţa, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.30, cu amendă de 1000 lei, Gavriluţă 

Dinu, str. Frunzei, nr.18, cu amendă de 4000  lei şi Măgirescu Daniel, str.Frunzei, nr. 5, cu 

amendă de 5000 lei, pentru demararea lucrărilor de construire locuinţă fără a deţine 

autorizaţiile de construire.  

De asemenea, a fost dispusă şi măsura de sancţionare contravenţională a SC. RCS& RDS 

Bucureşti, la punctul de lucru B- dul Unirii, nr.32, pentru amenajări interioare, modificarea 

şi dezafectarea a doi pereţi interiori, fără a deţine autorizaţia de construire. 

 
17. În data de 17.07.2007, inspectorii Serviciului Disciplină Urbanistică în Construcţii, din 

cadrul Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, au sancţionat contravenţional cu amendă in 

valoare de 1000 LEI, conform Legii 50/1991, pe numita CASAPU EFIGENIA, cu domiciliul 

în Bacău, str. Militari nr. 40,  pentru construirea unui gard, fără a deţine autorizaţie de 

construire. Aceasta se află în conflict cu numitul SOLOMON GHEORGHE, întrucât 

ridicarea gardului s-a făcut pe proprietatea acestuia, aflată în str. Tudor Vladimirescu nr. 47, 

Bacău. 

 

18. În urma unei sesizări primite la sediul instituţiei în data de 20.07.2007, inspectori din 

cadrul Serviciului Disciplină Urbanistică în Construcţii s-au deplasat în cartierul Izvoare, pe 
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str. Ogorului nr. 17. Cu această ocazie, au constatat că numitul B. Daniel a început extinderea 

locuinţei personale fără a avea aprobările legale. 

S-a dispus oprirea, ulterior desfiinţarea construcţiei, aplicându-se şi amendă 

contravenţională de 1.000 LEI, în baza prevederilor Legii nr. 50/1991. 

 

BIROUL DE INSPECŢIE COMERCIALĂ 

 
2006 

 
1. În data de 06.04.2006, inspectorii din cadrul Biroului de Inspecţie Comercială au 

desfăşurat un control de rutină la societatea „S.C. TASTY FOOD S.R.L.”, din str. Republicii 

nr. 27. Data fiind imposibilitatea de a prezenta autorizaţia de funcţionare şi profil de activitate, 

emisă de către  Primăria Bacău şi Registrul Unic de Control, administratorului firmei i-a fost 

emisă nota de control, însoţită de inviataţia la sediul Poliţiei Primăriei pentru prezentarea 

documentaţiei. 

 Acesta s-a prezentat la Biroul de Inspecţie Comercială fara actele solicitate,  afirmând 

ca nu le deţine. Contravenientului  i s-a întocmit proces-verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei (pentru lipsa autorizaţie de funcţionare şi  profil de activitate),  în cuantum de 

200 RON, conform art. 2,  litera f din Legea 12/1990. De asemenea tot acestui agent comercial i 

s-a aplicat sancţiune contravenţională în cuantum de 2000 RON, în urma controlului efectuat 

în data de 21.07.2006 deoarece desfăşoară activitate de alimentaţie publică - fast-food fără ca 

personalul să fi absolvit cursuri de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare 

şi/sau de alimentaţie publică şi/sau cursuri de noţiuni fundamentale de igienă. 

  

2. În data de 11.06.2006, lucrătorii Biroului Inspecţie Comercială din cadrul Poliţiei 

Primăriei  

s-au deplasat pe  Str. Republicii nr. 54 pentru a verifica o sesizare primită din partea 

locatarilor din zonă. Aceştia reclamau zgomotul produs  de către orchestra restaurantului 

„Rodica”, după orele 24:00, fiind incălcat astfel programul de funcţionare. Întrucât sesizarea 

s-a confirmat,  administratorul societăţii, d-na Curpăn Ana-Maria, a fost sancţionată 

contravenţional cu  amendă în valoare de 1000 RON  conform O.G. 99/2000, fiind trimisă către 

Primăria Bacău o adresă pentru luarea măsurilor ce se impun privind autorizaţia de 

funcţionare. 
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3. În data de 19.06.2006, lucratori din cadrul Biroului Inspecţie Comercială au făcut un 

control la S.C. BLOKAND CONST SRL, situată pe Calea Romanului, nr. 119, având ca obiect 

de activitate „comercializarea produselor industriale”. La data controlului, societatea avea 

expuse spre vânzare un număr de 12 motoscutere, toate expuse pe domeniul public (pe 

trotuarul din faţa staţiei de autobuz), afectând circulaţia pietonilor. Administratorul firmei, 

Sascău Teofil nu a putut prezenta autorizaţia de functionare si profil de activitate, fiind  luată 

măsura de sistare a activităţii până la obţinerea autorizaţiei şi de sancţionare  cu amendă de 

600 RON, conform OG 99/2000.  

  

4. În urma unui control de rutină, efectuat de către inspectorii din cadrul Biroului 

Inspecţie Comercială, în data de 18.05.2006, la societatea S.C. PUSCONIC S.R.L., care deţine 

barul ”Poison” din strada Războieni, nr. 48, s-a constatat faptul că administratorul societaţii 

se afla în imposibilitate de a prezenta autorizaţia de funcţionare şi profil de activitate eliberată 

de catre Primăria Municipiului Bacău. 

Invitat la sediul Poliţiei Primăriei, în calitate de administrator al societăţii, numitul Ciuche 

Marius nu a putut prezenta documentaţia cerută, fiind sancţionat contravenţional conform 

O.U.99/2000, cu amenda in valoare de 1000 RON coroborata cu  suspendarea activitaţii 

comerciale. 

 

5. Urmare a controlului din 18.05.2006, în data de 22.06.2006 a fost facută o nouă verificare 

la S.C PUSCONIC S.R.L., pentru a fi constatate masurile luate de catre administratorul 

societaţii, în special aceea de suspendare a activităţii terasei. 

Având în vederea faptul că, administratorul societaţii nu a dispus luarea de măsuri în acest 

sens, inspectorii Biroului de Inspecţie Comercială i-au aplicat o nouă sancţiune în valoare de 

2000  RON, conform O.G. 99/2000. 

 

 6. În data de 14.07.2006 s-a efectuat control la S.C. FIL-M BAC S.R.L. care a deschis 

restaurant-bar într-un spaţiu din str. Republicii, nr.27 (proprietar S.C. BARTOLO S.R.L.) 

fără a deţine autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate emisă de Primăria mun. Bacău. 

Acestuia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională de 1000 RON şi suspendarea activităţii până 

la reautorizare. După aproximativ două săptămâni, respectiv în data de 26.07.2006 s-a revenit 

la acest agent comercial pentru a se verifica dacă respectă măsurile dispuse şi s-a constatat că 

acesta funcţiona încontinuare. Astfel s-a aplicat sancţiune contravenţională de 2000 RON 

conform O.G. 99/2000, modificată şi completată. 
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7. În urma multiplelor sesizări venite pe adresa Poliţiei Primăriei privitoare la ilegalităţile 

comise de către comercianţii din Piaţa Centrală, în data de 10.08.2006, lucrătorii Biroului 

Inspecţie Comercială au efectuat un control de amploare, care a vizat verificarea 

documentaţiilor necesare desfăşurării  activităţilor comerciale în condiţiile prevăzute de actele 

normative în vigoare.  

Au fost verificate certificatele de producător, autorizaţiile de funcţionare şi profil de 

activitate, avizele metrologice ale cântarelor, precum şi avizele de însoţire a mărfii la un număr 

de aproximativ 80 agenţi comerciali şi producători, reclamaţiile primite nefiind confirmate. 

 

 8. In data de 06.09.2006, lucrătorii Biroului de Inspecţie Comercială au efectuat un 

control la SC. VLANCARD TRADE SRL, aflată în spaţiul comercial aparţinând S.C. 

BARTOLO SRL. Pe numele administratorului societăţii Dragoi Dan Dumitru, a fost facută o 

invitaţie la sediul Poliţiei Primăriei, neonorată de către acesta. Ca urmare, în data de 

13.09.2006, societatii comerciale i-a fost întocmită nota de control, fiind adresată 

administratorului o noua invitaţie.  

 În urma neprezentării acestuia, a fost dispusă masura sancţionării 

contravenţionale cu amendă în valoare de 100 RON. 

 

 9. În urma controlului desfăşurat în data de 19/10/2006, de către lucratorii 

Biroului de Inspecţie Comercială la spaţiul comercial administrat de S.C.Volodea S.R.L. din 

strada Nicolae Bălcescu, nr.1, a fost depistat numitul Biri- Volodea  Robert, care efectua 

activtatea de prestări servicii, deşi anterior controlului îi fusese suspendată activitatea. 

Susnumitul a fost sancţionat contravenţional cu amenedă în valoare de 500 de RON, pentru 

funcţionare neautorizată. 

 

 10. În data de 29.11.2006, inspectorii din cadrul Biroului de Inspecţie Comercială, au 

efectuat un control la spaţiile comerciale din zona Republicii . În urma controlului s-a 

constatat că, în spaţiul comercial din str. Republicii, nr.27, funcţionează doi agenţi economici 

care nu deţin autorizaţia de funcţionare şi profil de activitate. Astfel, S.C.Tasty- Food S.R.L., 

continua sa desfaşoare activitatea de alimentaţie publică, de tip fast- food, în ciuda faptului că, 

în data de 17.11.2006, s- a dispus măsura de  suspendare a activităţii. Adminstratorul societăţii 

a fost sancţionat contravenţional cu amendă  în cuantum de 2000 RON, conform O.G:99/2000 , 

pentru nerespectarea masurii de suspendare a activităţii.  

 Pentru cel de-al doilea agent comercial, respectiv S.C. M.V.T. Trading S.R.L. Focşani, 

care funcţiona de doua săptămâni în aceeaşi locaţie, s- a luat măsura de sancţionare 
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contravenţională cu amendă, în valoare de 500 RON, fiind dispusă şi măsura de suspendare a 

activtăţii, pâna la obţinerea autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate eliberată de 

Primăria Bacău. 

 

                                                                 2007 
 

1. În data de 25.01.2007, în urma controlului efectuat în zona Republicii, s-a constatat că 

societatea comercială FIL-M BAC SRL., cu sediul pe strada Republicii  Nr.27, desfăşura 

activităţi de alimentaţie publică de tip fast-food, fără a deţine autorizaţia de funcţionare şi 

profil de activitate emisă de Primăria municipiului Bacău. 

 

Administratorul firmei în cauză a fost sancţionat contravenţional cu suma de 1.000 RON, fiind 

luată şi măsura de suspendare a activităţii pâna la obţinerea documentaţiei necesare 

desfaşurării activităţii de alimentaţie publică, conform O.G. nr. 99/2000, modificată şi 

completată. 

 

2. Urmare a controalelor  din data de 12.02.2007 şi  21.02.2007, desfăşurate de inspectorii 

din cadrul Biroului de Inspecţie Comercială la două spaţii comerciale din strada Republicii nr. 

27 aparţinând S.C. TASTY FOOD S.R.L., când a fost dispusă măsura de suspendare a 

activităţii  din cauza  lipsei autorizaţiei de funcţionare, s-a constatat, în data de 28.02.2007, că 

agentul comercial a continuat să funcţioneze în ilegalitate. Proprietarii spaţiilor comerciale  au 

fost sancţionaţi contravenţional, cu amendă în cuantum de 2.000 lei fiecare, conform O.G. 

99/2000- modificată şi completată . 

 

3. În perioada 13.02-20.02.2007, lucrătorii din cadrul Biroului de Inspecţie Comercială au 

efectuat o serie de controale în strada Mărăşeşti nr. 82, unde a fost constatat faptul că fuseseră 

deschise puncte de lucru aparţinând S.C. UZUAL S.R.L. Vaslui, S.C. SULTAN M-2000 S.R.L. 

Bucureşti, S.C. CLAUDET IMPEX S.R.L. şi S.C. CIBU SCHIMB VALUTAR S.R.L., care nu 

deţineau autorizaţii de funcţionare şi profil de activitate. A fost dispusă măsura de sancţionare 

contravenţională cu suma de 400 de lei pentru fiecare în parte şi suspendarea activitaţii 

desfăsurate până la obţinerea autorizaţiei , conform O.G.99/2000. 

 

4. În urma sesizărilor venite de la cetăţenii din zona 9 Mai, referitoare la scandalurile 

provocate  de clienţii S.C. Orodent SRL, lucrătorii Biroului de Inspecţie Comercială s-au 

deplasat la societatea comercială menţionată pentru verificări. S-a constatat că agentul 
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economic nu respectă profilul de activitate impus de autorizaţia eliberată de Primăria Bacău, 

fiind luată măsura sancţionării contravenţionale cu suma de 500 lei, conform O.G.99/2000. 

                        

5. Lucrătorii Biroului de Inspecţie Comercială din cadrul Poliţiei Primăriei au desfăşurat 

în perioada 02.05-05.05.2007 o serie de verificări  care au vizat amplasarea şi respectarea 

suprafeţelor de teren ocupate de terase sezoniere. Au fost verificate 42 astfel de terase 

amplasate pe raza municipiului şi s-a constatat că majoritatea amplasamentelor erau 

conforme cu cele menţionate în Autorizaţia de Amplasare şi Profil de Activitate. 

Au fost depistaţi 5 agenţi economici care amplasaseră terasele fără a deţine autorizaţiile 

necesare eliberate de Primăria Municipiului Bacău. A fost dispusă măsura de sancţionare 

contravenţională cu suma de 200 de lei fiecare, cei în cauză fiind somaţi să elibereze terenul pe 

care construiseră amplasamentul, pâna la obţinerea autorizaţiilor necesare.  

 

 6. În data de 06.06.2007, inspectorii din cadrul Biroului de Inspecţie Comercială au 

verificat dacă societăţile comerciale SC. FIL-M BAC SRL  şi SC. TASTY FOOD SRL, cu 

sediul în str. Republicii, nr. 27, s-au conformat măsurii de suspendare a activităţii dispusă 

anterior. 

 Cu prilejul controlului s-a constatat faptul că societăţile comerciale continuau să 

funcţioneze, fără a deţine autorizaţia de funcţionare şi profil de activitate, eliberată de către 

Primăria Municipiului Bacău. A fost luată măsura de sancţionare contravenţională cu suma de 

6.000 lei pentru refuzul repetat al administratorilor de a se conforma somaţiei de suspendare a 

activităţii şi a lipsei autorizaţiei de funcţionare. 

 

7. În data de 27.06.2007, inspectorii Biroului de Inspecţie Comercială din cadrul Poliţiei 

Primăriei au efectuat un nou control la S.C. Tasty Food S.R.L., cu sediul în strada Republicii, 

nr.27. Cu acest prilej, s-a constatat faptul că societatea continua să funcţioneze în ambele spaţii 

comerciale, încălcând măsura de suspendare a activităţii, fapt pentru care a fost dispusă 

măsura sancţionării contravenţionale, cu suma de 2000 lei pentru fiecare spaţiu în parte. 

 

8. În data de 3.07.2007, inspectorii din cadrul Biroului de Inspecţie Comercială au efectuat 

un control la SC. Pusconic S.R.L., din strada Războieni nr. 48. Cu prilejul controlului, s-a 

constatat faptul că terasa continuă să funcţioneze, chiar dacă anterior administratorul fusese 

somat să suspende activitatea acesteia  până la intrarea în legalitate. 
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A fost dispusă măsura de sancţionare contravenţională cu suma de 400 de lei, conform 

O.G. nr.99/2000, pentru lipsă autorizatie de funcţionare şi nerespectarea somaţiei de 

suspendare a activităţii. 

 

9. În urma controlului efectuat la SC VALCER S.R.L. BACĂU  de către inspectorii 

Biroului Inspecţie Comercială, din cadrul Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, în data de 

18.07.2007, s-a constatat că societatea nu deţine autorizaţie de funcţionare şi desfăşoară 

activităţi de comerţ fără a respecta normele elementare de igienă. Ca urmare, societatea 

controlată a fost sancţionată cu amendă contravenţională în valoare de 700 lei, potrivit HCL 

223/2001 şi s-a dispus măsura de suspendare a activităţii pâna la intrarea în legalitate. 

 

10. În data de 23.07.2007, inspectori din cadrul Biroului de Inspecţie Comercială au 

efectuat un control la S.C SERVICE REMIDRA S.R.L (profil alimentaţie publică), din strada 

Aeroportului nr 5-7, unde au constatat ca unitatea nu avea autorizaţie de funcţionare şi profil 

de activitate. Administratorul firmei a fost invitat la sediul Poliţiei Primăriei Municipiului 

Bacău. Ca urmare a neprezentării, în data de 08.08.2007 a fost dispusă măsura de sancţionare 

contravenţională cu suma de 500 lei, conform prevederilor Legii 61/1991, urmând ca unitatea 

să fie recontrolată în cel mai scurt timp. 

 

11. În urma acţiunii desfăşurate în Bazarul Milcov în data de 16.08.2007, inspectorii din 

cadrul Biroului de Inspecţie Comercială, au sancţionat S.C. Nimario Prod Bacau şi PF. 

Prescariu Elena cu suma de 400 lei, conform L 12/1990 pentru lipsă  autorizaţie de funcţionare 

şi profil de activitate. 

 

 12. În urma controalelor  efectuate de inspectorii din cadru Biroului de  Inspecţie 

Comercială în zona spaţiilor comerciale din  staţia BARTOLO , str.Republici, nr. 27,a fost 

depistată o terasă ce aparţinea agentului economic “S.C . TASTY FOOD S.R.L “.S-a constat 

că, în incinta societăţii S.C. BARTOLO S.R.L  , fiinţează un punct de lucru de tip“ Fast Food”,  

care aparţine societăţii SC.Tasty Food S.R.L, care  a fost sancţionat anterior  în mod repetat,  

fiind dispusă măsura de suspendare a acestuia până la intrarea în legalitate.   Datorită faptului 

că, societatea  a continuat să desfăşoare activităţi de tip fast-food, făra a face demersurile 

pentru intrarea în legalitate, a fost luată măsura de  sancţionare contravenţională  cu  amendă 

în valoare de 6000 LEI  conform  Legii 12/1990, pentru lipsa autorizaţie de funcţionare şi 

profil de activitate. 
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BIROUL  PROTECŢIA MEDIULUI ŞI IGIENIZARE 

 
1. În data de 12/07/2006 în urma sesizărilor primite de la cetăţenii de pe str. Bucegi nr. 

113, conform carora numitul H.D. a executat fara autorizaţie o constructie şi o împrejmuire pe 

spaţiul verde, inspectorii compartimentului Protecţia Mediului şi Igienizare s-au deplasat la 

adresa menţionată pentru verificări. În urma acestora, s-a constatat ca sesizarea se confirmă, 

numitul fiind invitat la sediul Poliţiei Primăriei. Aici i  s-au prezentat prevederile legale ce 

interzic folosirea abuziva prin imprejmuire a spatiului verde, fiind sanctionat contraventional 

cu amenda de 200 RON, in baza H.C.L. 223/2001. 

 

2. În data de 04/08/2006, urmare a sesizărilor primite de la cetăţenii ce locuiesc pe strada 

Călugăreni, lucrători ai Compartimentului Protecţia Mediului au efectuat un control pe linia 

depistării persoanelor care depozitează deşeuri rezultate din construcţii în locuri neautorizate. 

 A fost depistat numitul M. Constantin, locuitor al zonei respective, care depozita 

deşeuri într-un loc neamenajat. S-a dispus sancţionarea contravenţională cu amendă in 

valoare de 300 RON, contravenientul fiind obligat să ridice şi să transporte  deşeurile într-un 

loc amenajat. 

 

 3. În data de 20/09/2006, în urma sesizărilor primite, reprezentanţii 

Compartimentului de Protecţie a Mediului şi Igienizare din cadrul Poliţiei Primăriei, s-au 

deplasat pe strada Stadionului nr. 7,  unde au constatat că numitul Bargan Constantin 

transformase locuinţa proprietate personală într-un depozit de deşeuri. 

 Dată fiind situaţia materială precară a susnumitului, s-a procedat la avertizarea 

acestuia şi impunerea măsurii de igienizare a locuinţei în termen de 7 zile. În cazul în care 

masurile impuse nu vor fi aplicate, se va trece la evacuarea deşeurilor şi igienizarea locuinţei, 

costurile urmând a fi suportate de către proprietar. De menţionat este faptul că la controlul 

efectuat după expirarea termenului acordat, s-a constatat că proprietarul în cauză a remediat 

situaţia. 

 

4.  În zilele de 08.02 şi 09.02.2007 au fost sancţionate şapte persoane cu amendă de 100 lei 

fiecare în baza HCL 162/2001, deoarece au amenajat parcări ilegale pe spaţiul verde în zona 

străzilor Letea şi Republicii.  
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5. În urma controalelor efectuate în zona Iosif Cocea de către lucrătorii 

Compartimentului de Protecţie a Mediului şi Igienizare a fost depistat numitul Constantin C., 

de 35 de ani din Bacău, care depozitase o cantitate apreciabilă de deşeuri într-o zonă care nu 

avea această destinaţie. În data de 12.04.2007, a fost dispusă măsura de sancţionare a 

susnumitului cu amendă în cuantum total de 2.000 lei, conform O.U.G. nr.78/2000, acesta fiind 

somat să-şi ridice cantitatea de gunoi depozitată necorespunzător, contravenientul 

conformandu-se somaţiei organelor de control. 

 

6. În data de 01.05.2007, precum şi în zilele de  de sâmbătă şi duminică ale lunii mai, 

lucrătorii Compartimentului de Protecţia Mediului şi Igienizare au verificat modul de 

depozitare şi colectare a deşeurilor în principalele zone de agrement ale municipiului Bacău. În 

urma controalelor, au fost avertizate 21 de persoane pentru  folosirea focului în spaţii 

neamenajate şi depozitare necorespunzătoare a deşeurilor. 
 
 

BIROU PAZĂ ŞI PARCĂRI CU PLATĂ 
 
 

 1. În data de 16.02.2007, lucrătorii Biroului de Pază şi Parcări cu Plată din cadrul 

Poliţiei Primăriei  l-au  depistat pe H. Constantin, de 32 de ani, din Bacău, având în maşina 

personală sub roata de rezervă şi bancheta din spate profile de ţeava provenite de la  

combinatul CET.  

 A fost dispusă predarea numitului H. Constantin lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie pentru 

defintivarea cercetărilor. 

 

 2. În data de 17.02.2007, agentii Poliţiei Primăriei din cadrul Serviciului de Siguranţă 

Publică au fost sesizaţi de agentul de pază care îşi desfăşura serviciul la obiectivul Curtea de 

Conturi, că o persoană spărsese un geam din latura de vest a Policlinicii Stomatologice cu 

Plată pentru a pătrunde în incintă. 

În urma intervenţiei agenţilor locali a fost depistat numitul C.Gheorghe, de 50 de ani din 

Bacău, care a fost predat lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie pentru definitivarea cercetărilor. 

 

 

3.  În data de 25.06.2007, orele 0045, agenţii Poliţiei Primăriei au reuşit să-l prindă în 

flagrant pe numitul H. Constantin, de 15 ani, din Buhuşi. Fiind un mai vechi client, acesta a 
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atras atenţia poliţiştilor locali, care l-au surprins în timp ce încerca să-i sustragă banii din 

buzunar numitului, T. Vasile. În acel moment au intervenit agentul de pază de la Piaţa 

Centrală şi agenţii Poliţiei Primăriei, numitul H. Constantin, fiind prins şi condus la sediul 

Serviciului de Siguranţă Publică. În urma verificărilor preliminare, a fost dispusă măsura de 

predare a acestuia lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie pentru definitivarea cercetărilor. 

 
 4.  În data 22.07.2007, orele 03:30, ofiţerul de serviciu a fost sesizat de agentul de pază 

de la obiectivul Curtea de Conturi, că o persoana a forţat două maşini parcate în zona 

magazinului „Luceafărul”. Persoana în cauză a sustras materiale audio, iar în momentul 

surprinderii, aceasta a fugit de la locul faptei, abandonându-le. Obiectele au fost predate 

lucrătorilor Secţiei II Poliţie, urmând a fi căutaţi proprietarii maşinilor, pentru a fi returnate. 

 

 5. În data de 07.08.2007, în jurul orelor 06:30, în timpul executării atribuţiilor de 

serviciu pe podul Şerbăneşti, agenţi de paza din cadrul Poliţiei Primăriei Bacău au depistat 4 

persoane de etnie romă, respectiv numiţii: C. Marius 37 ani, B. Florin 33 ani, M. Mircea 40 ani 

si I. Virgil 37 ani, toţi cu domiciliul stabil în Bacău, transportând fier beton în  greutate de 450 

kg, şi  valoare de 196,43 lei sustras de pe şantierul aferent construcţiei podului Şerbăneşti. 

Susnumiţii au fost predaţi lucrătorilor Secţiei 2 Poliţie în vederea continuării cercetărilor. 


