
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU   
 

 HOTĂRÂRE 
 

privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii pe raza 
municipiului  Bacău  

 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Având în vedere : 
• Prevederile H.G.R. nr. 954/2001 privind avizarea jocurilor de artificii;  
• Prevederile H.G.R. nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, 
manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni 
specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a 
pirotehnistilor; 

• Prevederile art. 29(5) din Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor 
explozive, modificata şi completată prin Legea nr. 406/2006; 

• Prevederile art.70 lit. „g” din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 
modificată şi completată; 

• Prevederile art. 2 (17) (28) (29) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea 
faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii 
publice, modificată şi completată; 

• Prevederile art. 68 alin. (5) lit.g din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

• Expunerea de motive a Consilierilor Locali; 
 

În baza dispoziţiilor art. 38 alin. (2) lit.d,  alin. (6) lit. a pct. 7şi 9, ale art. 46 (2) 
lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv prin Legea nr. 286/06.07.2006, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
  Art.1 – Organizarea şi desfăşurarea  jocurilor de artificii cu obiecte 

pirotehnice din clasa  III şi IV precum şi T1 şi T2, pe raza  municipiului Bacău, este 
permisă numai cu acordul Primarului municipiului Bacău şi în condiţiile obţinerii 
avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 Art.2. - Prin acordul Primarului se vor stabili în mod obligatoriu locul, ora, 
durata de desfăsurare, precum şi măsurile de ordine publică. 

Art.3. - Se pot folosi fără obţinerea acordului Primarului, dar cu respectarea  
tuturor prevederilor legale, materialele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, în 
noaptea de Revelion (31 decembrie- 01 ianuarie) şi 1 Decembrie Ziua Naţională a 
României. 

Art.4. (1) -  Solicitările pentru organizarea şi desfăşurarea  jocurilor de artificii 
pe raza municipiului Bacău, se adresează Primarului municipiului Bacău  cu cel puţin 
5 zile  înainte de data desfăşurării evenimentului. 



(2) – Se aprobă modelul de cerere tip, prezentat în Anexa nr.1, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art.5. – Eliberarea Acordului va fi făcută de către – Compartimentul 

Autorizare Activitate Economică şi Transport, potrivit modelului prezentat în Anexa 
nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre, care  va transmite un exemplar din 
Acordul eliberat, şi către  Poliţia Primăriei Municipiului Bacău. 

         
Art.6.- Pentru eliberarea Acordului, se stabileşte taxa de 500 RON/10 minute 

sau subdiviziuni, care se va achita de către solicitant la una din caseriile Direcţiei 
Impozite şi Taxe Locale a Primăriei municipiului Bacău sau prin virament.  

 
Art.7. – Se exceptează de la plata taxei stabilite la art.6,  evenimentele de 

interes local, naţional sau internaţional, precum şi manifestaţiile cultural-sportive 
importante organizate de către, sau în colaboare cu Primăria Municipiului Bacău  sau 
Consiliul Local al Municipiului Bacău. 

Art.8. – (1)Organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii pe raza teritorială a 
municipiului Bacău, cu încălcarea prevederilor prezentei hotărâri, se sancţioneză 
conform legii. 

 
Art.9. – În vederea aplicării şi respectării prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte Poliţia Primăriei Municipiului Bacău prin compartimentele de 
specialitate să urmărească respectarea măsurilor de ordine publică prevăzute în 
Acordul emis al Primarului municipiului Bacău. 
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 ROMANIA                                                                              ANEXA NR. 1 H.C.L.  
JUDETUL BACAU                                                              NR.  354 DIN 15.12.2006 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU  
                   
 
 
 

CERERE TIP 
pentru obţinerea Acordului în vederea organizării si desfăşurării jocurilor de 

artificii in Municipiul  Bacău 

 

•..................................................................  *) cu sediul in localitatea............................ 

strada ............................................nr......bloc..... sc.........sector/judet.............................. 
tel/fax .................................. 
• Număr de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului........................... 
• Cod fiscal ................................. . 
• Banca...........................................cont.........................................  
• Reprezentata prin.................................................................** ) 
funcţia ....................... Cod numeric personal / seria /nr. carte identitate/ nr buletin 
de identitate .................... ............................/ ...... ....../................................  
*) denumirea persoanei fizice si juridice 
**) numele si prenumele persoanei autorizate sa reprezinte persoana juridica. 
 

        Solicit emiterea, potrivit Legii nr. 126/1995, Acordul Primarului municipiului Bacău, 
pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii cu obiecte  pirotehnice   din     clasa 
_____________________________________în data de __________________in locaţia 
__________________________________la ora_______ cu  durata de ____  minute,cu 
ocazia desfăşurării evenimentului _______________________________, beneficiar 
fiind________________________________________________________. 

 

 
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals in declaraţie, declar pe propria răspundere, 
cunoscând prevederile art.292 Cod Penal, ca datele din aceasta cerere sunt reale si 
complete. 
 
 
DATA_______________                                       SEMNĂTURA__________________ 
 
 
 
........................................................................................................................................................................................ 
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                                                                                              ANEXA 2 
                                                               la H.C.L.  nr. 354  din  15.12.2006 
                                                                                   
                                 România                          Valabilă numai în original 
                              Judeţul Bacău              
                    Primăria Municipiului Bacău 

         ACORDUL PRIMARULUI  MUNICIPIULUI BACĂU PRIVIND 
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA JOCURILOR DE ARTIFICII 

                   Nr. _____________din ______________ 
 
În temeiul: 
-Prevederilor art.68 (5) lit.”g” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată 
şi completată; 
-Prevederilor art.29(5) din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi 
completată, inclusiv prin Legea 406/2006; 
-Prevederilor H.G.R. nr.954/2001 privind avizarea jocurilor de artificii; 
-Prevederilor H.G.R. nr.536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, 
prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea, şi folosirea 
materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum 
şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor;  
-Prevederilor art.70 lit.”g” din O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi 
completată; 
-Prevederilor art.2(17)(28)(29) din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a 
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 EMITE ACORDUL PRIVIND  

desfăşurarea jocului de artificii cu materiale pirotehnice din clasa...................................organizat 
de către .......................................... cu sediul în............................................................................. 
CUI...................................................în amplasamentul ...............................................................la 
data de................................cu durata de ....................minute,între orele...................................... 
cu ocazia desfăşurării evenimentului ............................................................................................ 
beneficiar fiind................................................................................................................................ 
 Acţiunea se va desfăşura condiţionată şi de obţinerea autorizaţiilor de la unitatea de 
pompieri precum şi avizul  Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău. 
 S-a achitat taxa  ______lei RON cu chitanţa nr. _____________/__________________ 
 Pe timpul desfăşurării acestei activităţi se vor lua măsurile privind interzicerea accesului 
în zonă a persoanelor neautorizate, respectarea  prevederilor privind protecţia muncii, a 
prevederilor Lg.126/1995, şi se va păstra ordinea şi curăţenia în jurul amplasamentului. 
 Alte precizări.......................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
        PRIMAR,                               DIRECTOR EXECUTIV, 
Ing.ROMEO STAVARACHE                                                       Cons.Jr.JINGA MARIA 
......................................................................................................................................................... 
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