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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.362/2007 prin care s-a aprobat 

Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor 
destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor 

ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza 
municipiului Bacău, modificată şi completată 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
 Având în vedere: 

• Prevederile O.G.R. nr.43/1997  privind regimul drumurilor, republicată; 
• Prevederile O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere, actualizată 
• Prevederile H.G.R. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
• Prevederile O.G.R. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art.6 (1)(2)(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică locală; 
• Prevederile art.47 şi art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administraţiei 

publice locale, republicată, ulterior modificată şi completată;  
• H.C.L. nr.362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul 

tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a 
serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi 
pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, modificată şi completată 
prin HCL nr. 486/2007 şi HCL nr. 428/2008; 

• Adresa nr.893/09.02.2009 înaintată de Poliţia Primăriei Municipiului Bacău; 
• Referatul nr.1835/18.02.2009 al Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală; 
• Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău; 

 
 În baza art.36(2) lit.”d”, 36(6) lit. „a” pct.13 şi ale art.45(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia locală, republicata, ulterior modificată şi 
completată 
 



 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1 - Se aprobă înlocuirea art.6 din Regulamentul Anexă la H.C.L. nr.362/2007, 
care va avea următoarea formă : 
„art.6 - Este interzisă staţionarea/parcarea autovehiculelor cu masă totală autorizată 
mai mare de 3,5t în zona centrală, pe arterele principale de acces, pe străzile ce 
delimitează zona centrală şi pe străzile adiacente arterelor principale de acces şi 
străzilor ce delimitează zona centrală”. 
Art.2 -   Se aprobă introducerea literei „l” la art 27 din Regulamentul Anexă la 
H.C.L. nr.362/2007, cu următorul conţinut :  
 „ art.27 lit. „l” - Staţionarea/parcarea autovehiculelor cu masă totală autorizată mai 
mare de 3,5t în zona centrală, pe arterele principale de acces, pe străzile ce 
delimitează zona centrală şi pe străzile adiacente arterelor principale de acces şi 
străzilor ce delimitează zona centrală”. 
Art.3 -   Se aprobă introducerea literei „e” la art 28 din Regulamentul Anexă la 
H.C.L. nr.362/2007, cu următorul conţinut :  
   „art.28 lit. “e” - amendă de la 500 la 2000 lei pentru faptele prevăzute la art.27 lit.l 
” 
 
Art.4. – Prezenta hotărâre va intra în vigoare in termen de 35 de zile de la adoptarea 
hotărârii, potrivit prevederilor art. 4 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor 
 
Art.5.  - Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.362/2007, modificată şi completată prin 
HCL nr. 486/2007 şi HCL nr. 428/2008 sunt şi rămân în vigoare. 
 
Art.6. - Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Codului de 
procedură civilă şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al 
contravenţiilor, actualizată. 
 
Art.7. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Juridice şi Ad-ţie Locală şi 
Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău. 
 
 
   

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
ING.ROMEO STAVARACHE 

 
 
NR. 
DIN     03. 2009 
Caleap Fl./ Ex.1/Dos.I-A.4 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
 
                                              EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.362/2007 

prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, 
parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate 
speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport 

marfă pe raza municipiului Bacău, modificată şi completată 
 

 
 

 
          Orientarea actuală a activităţii economice către segmentul de prestări servicii a 

condus la utilizarea pe o scară tot mai largă a mijloacelor de transport de diferite 

tonaje atât de către agenţii economici cât şi de populaţie. Mai mult decât atât, 

permisivitatea fiscală din anul 2008 a condus la o creştere semnificativă a numărului 

de autovehicule din municipiul Bacău, care a sufocat aproape reţeaua stradală a 

localităţii.  

        Deşi Primăria municipiului Bacău a făcut demersurile materiale pentru 

remedierea acestei situaţii în sensul creşterii numărului de locuri de parcare, al 

realizării de căi de circulaţie de defluire a marilor aglomeraţii rutiere  şi a 

regularizării pe sensuri unice a fluxurilor de autovehicule, se remarcă în continuare 

mari dificultăţi în circulaţia şi parcarea mijloacelor de transport fie ele de utilizare 

personală sau economică. 

         În acelaşi spirit, Consiliul Local al municipiului Bacău a aprobat Hotărârea 

nr.362/2007 privind  aprobarea unui Regulament privind regimul tranzitării, 

staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor 

regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport 

marfă pe raza municipiului Bacău care prin conţinutul ei stabileşte fluxurile de 

tranzitare ale vehiculelor ce străbat municipiul, punctele de oprire a autovehiculelor 



 
care efectuează transport de persoane şi contravenţiile pentru cei ce încalcă regulile 

privind regimul tranzitării, staţionării, parcării.  

        Din constatările personalului Poliţiei Primăriei municipiului Bacău, conform 

rapoartelor anexate prezentului referat, s-a constatat că  mai multe persoane atât 

fizice cât şi juridice parchează autovehiculele de dimensiuni mari pe timp de noapte 

sau în timpul zilei în parcările amenajate sau pur şi simplu pe marginea părţii 

carosabile, ocupând mai multe locuri de parcare sau încurcând circulaţia.  

       Pentru descongestionarea acestor artere se impune luarea de măsuri pentru 

interzicerea parcării acestor autovehicule pe principalele artere de circulaţie şi pe 

străzile adiacente acestora, in acest sens sta si propunerea Politiei Primariei 

municipiului Bacau prin adresa nr.893 din 09.02.2009. 

       Prin Referatul nr.1835/18.02.2009 înaintat de Direcţia Juridică şi Administraţie 

Locală, se propune promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al 

municipiului Bacău prin care să se supună analizei şi ulterior să se aprobe 

completarea Hotărârarii Consiliului Local al municipiului Bacău nr.362/2007 

privind  aprobarea unui Regulament privind regimul tranzitării, staţionării, parcării 

autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a 

serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza 

municipiului Bacău           

        Faţă de cele prezentate vă rugăm domnilor consilieri să aprobaţi proiectul de 

hotărâre în forma prezentată. 
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RAPORT  
 

  al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului,  la proiectul de hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. 

nr.362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, 
staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor 

regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru 
transport marfă pe raza municipiului Bacău, modificată şi completată 

 
 
 
           Analizând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 

nr.362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, 

staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor 

regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport 

marfă pe raza municipiului Bacău, modificată şi completată, se constată că este 

oportun şi necesar adoptarea lui, iar autoritatea deliberativă are atributul de a le 

aproba prin hotărâre. 

          Având în vedere că sunt respectate dispoziţiile legale în vigoare, avizăm 

favorabil adoptarea proiectului de hotărâre. 
 
 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,                                                 DIRECTOR,                             

Ing. DRAGOŞ LUCHIAN                                          Cons.jr.  MARIA JINGA 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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