
 
     PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  
legal constituite  din municipiul Bacău, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
reglementării serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice 
auto din Municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în folosirea acestor parcări,  
spre studiu şi analiză.    
        Acest proiect poate  fi consultat   şi la sediul  Consiliului Local al 
Municipiului  Bacău, unde se află afişat. 
          În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite  din 
municipiul Bacău,  vor putea trimite în scris    propuneri , sugestii sau opinii  
până la data de 10.03.2008 , la Primăria Municipiului Bacău, domnului 
cons.juridic Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail 
aparatdelucru.clb@primariabacau.ro 
          
 
România 
Judeţul Bacău 
PRIMARUL  MUNICIPIULUI BACĂU 

 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea reglementării serviciilor publice de întreţinere şi  

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

 
 

Consiliul Local al Municipiului Bacău 
Având în vedere: 

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

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

- Hotărârea Consiliului Local nr.64 din 31.03.2005, privind aprobarea actualizării 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bacău, 
însuşit prin HCL nr. 174/1999 cu modificările şi completările ulterioare şi 
atestat potrivit HGR nr. 1347/2001; 

- Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.188/2000 privind reglementarea 
serviciilor de întreţinere/exploatare parcări publice; 

- Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 89/2005 privind aprobarea reglementăriii 
serviciilor publice de întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din 
municipiul Bacău şi regimul contravenţiilor în folosirea acestor parcări; 

- Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 377/2006 privind  stabilirea parcărilor 
auto cu plată din municipiul Bacău; 

- Referatul comun nr.1106/18.02.2008 înaintat de Poliţia Primăriei Bacău şi de 
Direcţia de Drumuri Publice; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău 
 



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

HOTĂRĂŞTE 
 
    Art.1. -  (1) Se aprobă montarea a 10 aparate de autotaxare a parcării, numite 
„distribuitoare de tichete de parcare ” în urmatoarele parcările publice cu plată din 
municipiul Bacău:  

-Parcare autoturisme „Spate Hotel Moldova” -1 (un) aparat de autotaxare  
-Parcare autoturisme „Fata Hotel Moldova” -1 (un) aparat de autotaxare  
-Parcare autoturisme  str. Nicolae Balcescu -4 (patru) aparate de autotaxare  
-Parcare autoturisme  str. Mihai Viteazul -4 (patru) aparate de autotaxare  
         (2) Un distribuitor de tichete de parcare poate gestiona intre 10 si 75 locuri 

de parcare. 
    Art.2. - Se aprobă Regulamentul  de organizare şi funcţionare al sistemului de 
parcari publice cu plată din municipiul Bacău conform Anexei nr.1, parte integrantă 
din prezenta hotarare. 
   Art.3. – (1) Se aprobă stabilirea unui număr de 18 „Parcări Publice auto cu plată” în 
municipiul Bacău, delimitate prin : denumire, număr de locuri şi suprafaţă de teren 
ocupată cu această destinaţie, prevăzute şi individualizate în Anexa nr.2 şi subanexele 
acesteia, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                  (2) Direcţia Patrimoniu va actualiza inventarul domeniului public, cu lista 
parcărilor publice din municipiul Bacău. 
   Art.4. – Se aprobă tarifele pentru persoanele fizice şi juridice, care folosesc 
parcările publice  cu plată din municipiul Bacău, potrivit Anexei nr. 3 parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
   Art.5. – Prevederile art.15, 20(3), 22(2) din Regulamentul  de organizare şi 
funcţionare al sistemului de parcari publice cu plată din municipiul Bacău, prezentat 
în Anexa nr.1, în care sunt prevăzute sancţiuni pentru încălcarea prevederilor din 
regulament, vor intra în vigoare in termen de 35 de zile de la adoptarea hotărârii, 
potrivit prevederilor art. 4 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 
    Art.6. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Poliţiei Primăriei Bacău, Directiei 
Drumuri Publice şi Direcţiei Patrimoniu. 
   Art.7. -  Cu data prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Bacau  nr. 89/2005, H.C.L. 
Bacau  nr.377/2006 şi orice dispoziţii contrare. 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
Ing.ROMEO STAVARACHE 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării serviciilor publice de 
întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău şi 

regimul contravenţiilor în folosirea acestor parcări 
 
 
 
 

 

          Prin Referatul comun nr. 1106/18.02.2008 înantat de către Poliţia Primăriei 

Bacău , se supune atenţiei Consiliului Local Bacău aprobarea unui proiect de hotarare 

care să  reglementeze serviciile publice de intretinere si exploatare a parcarilor publice 

auto din municipiul Bacau. 

         Astfel, avand in vedere HCL nr. 377/2006 prin care s-au stabilit parcările auto cu 

plată din municipiul Bacău, precum si modernizarea strazii Mihai Viteazul si crearea 

unor  noi locuri de parcare,  propunem introducerea acesteia in regimul parcarilor 

publice cu plata, ajungand astfel la un numar de 18 parcari publice cu plata 

          Propunem astfel ca în parcarile publice cu plata din zona centrala a municipiului 

Bacau, experimental,   montarea a 10 aparate „distribuitoare de tichete de parcare”, 

urmand ca in toate parcarile publice cu plata sa fie montate asemenea aparate. 

       Deasemenea propunem aprobarea tarifelor pentru utilizatorii parcarilor publice cu 

plata din Municipiul Bacau precum si aprobarea unui Regulament  de organizare şi 

funcţionare al sistemului de parcari publice cu plată din municipiul Bacău conform 

Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotarare. 

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

în forma prezentată 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
Ing.ROMEO STAVARACHE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
POLITIA PRIMARIEI BACAU 
DIRECŢIA JURIDICĂ SI AD-TIE LOCALA 
DIRECTIA DE DRUMURI PUBLICE 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
DIRECTIA URBANISM 
SERVICIUL CADASTRU 
 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării serviciilor publice de 
întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău şi 

regimul contravenţiilor în folosirea acestor parcări 
 

 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării serviciilor publice de 

întreţinere şi exploatare a parcărilor publice auto din Municipiul Bacău şi regimul 

contravenţiilor în folosirea acestor parcări,  respectă prevederile O.U.G. nr. 195/2002 

privind circulatia pe drumurile publice şi a prevederilor Lg. 215/2001 care prevede că 

: Consiliul Local administrează domeniul public si privat, iar prin adoptarea acest 

proiect se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciului parcărilor publice 

din municipiul Bacău 

  Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 
          VICEPRIMAR,                                                DIRECTOR   
Ing.CONSTANTIN SCRIPĂŢ                               POLITIA PRIMARIEI 
                                                    RUSU IONEL 
 
DIRECTIA DRUMRI PUBLICE     DIRECŢIA PATROMONIU 
DIR. MATEUŢĂ FLORIN                 ING. PIRCU GAVRIL 
 
 

  
DIRECTIA JURIDICA SI ADM-TIE LOCALA                                  DIRECŢIA URBANISM 
                  Cons. jr. JINGA MARIA                                             ARH. ŞEF SILVIAN CORTEZ 
 
 

SERVICIUL CADASTRU 
CRISTI  ANGHEL 

 
 



ROMÂNIA                                                                                             Anexa nr. 1  
JUDEŢUL BACĂU                                                    la HCL nr.       2008 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU               
 
 
Regulamentul  de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare cu 

plată din municipiul Bacău 
 
 

Cap. 1. Dispoziţii generale: 
 

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

Cap.2 Definitii 
 

Art. 3   Parcare -  stationarea vehiculelor in spatii special amenajate sau stabilite si 
semnalizate corespunzator. 

     Parcarile publice cu plata – sunt acele spatii, special semnalizate, destinate 
parcarii autovehiculelor pentru care se percep tarife orare/zilnice de parcare; 
               Parcarile publice fara plata – sunt acele spatii, de interes public, destinate 
parcarii autovehiculelor pentru care nu se percep tarife de parcare. De aceste spatii de 
parcare vor beneficia toti posesorii de autovehicule din municipiu sau din afara lui. 

      Tichet de parcare - document eliberat de casierul sau de distribuitorul de 
tichete de parcare ,in parcarile cu plata special amenajate,care face dovada platii parcarii. 

     Aparat de autotaxare sau distribuitor de tichete de parcare – aparat ce elibereaza 
conducatorului auto tichetul de parcare .  
 

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

  a) indicator de parcare; 
  b) tăbliţa adiţională pe care se va specifica „Parcare cu plata” , perioada 

pentru care se percepe taxa de parcare şi H.C.L. Bacău care reglementeaza regimul 
parcărilor; 

            c) marcaj rutier cu o culoare galbenă, diferit de marcajul stradal. 
 
 



Art. 6  (1) Parcările publice cu plată vor fi utilizate contra cost pe bază de: 
-Tichet de parcare 
-Abonament zilnic de parcare cu timp de stationare – 12h 
-Abonament lunar de parcare 

        (2) Abonamentele se eliberează de catre administratorul parcărilor cu plata. 
  (3)Deţinerea unui abonament de parcare în municipiul Bacău, nu presupune 

dreptul rezervării unui loc de parcare. 
 

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

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

a ) casieri special desemnaţi să elibereze tichete de parcare 
a) prin folosirea “distribuitoarelor de tichete de parcare” 
b) abonament  

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

    (3) Tichetul de parcare sau abonamentul poate face dovada plăţii tarifului de 
parcare doar în cazul în care este expus în mod vizibil pe bordul maşinii. În cazul în 
care tichetul de parcare sau abonamentul  nu este expus în mod vizibil pe bordul 
maşinii, personalul împuternicit al Poliţiei Primăriei Bacău va  considera parcarea  
neplatită şi se va dispune măsura sancţionării sau blocării. 
             (4) În situaţia în care conducătorul auto a realizat parcarea autovehiculului, 
dar refuză să  plătească taxa de parcare se va dispune măsura sancţionarii 
contravenţionale sau blocării autovehiculului. 
 
Art. 9  Autovehiculele vor fi parcate în ordinea sosirii lor în spaţiul de parcare 
disponibil fără a se lăsa locuri libere între maşini, iar conducătorii de autovehicule vor 
parca în aşa fel încât  să folosească  un singur loc de parcare. 
 
Art. 10 -  (1) Mijloacele auto aparţinând serviciilor de intervenţie, cum ar fi poliţie, 
pompieri, ambulanţă, intervenţii-gaz metan, etc.care poartă însemnele instituţiilor de 
care aparţin şi care se află în misiune, vor fi scutite de plata taxei de parcare. 
        (2) Fiecare parcare publică cu plată va avea locuri marcate şi semnalizate 
corespunzător pentru autovehiculele destinate transportului persoanelor cu handicap. 
                 (3) Locurile de parcare rezervate şi delimitate exclusiv pentru persoanele cu 
handicap, sunt utilizate în mod gratuit de către acestea. 
 
  
 



Art. 11   Parcările publice cu plată vor fi periodic monitorizate de catre reprezentantii 
Politiei Primarie Bacau si Directia de Drumuri Publice care vor avea urmatoarele 
sarcini si atributii: 
 verificarea existentei si valabilitatilor tichetelor de parcare expuse pe bordul 

autovehiculelor si luarea masurilor corespunzatoare in cazul in care exista 
deficiente sau abateri. 

 verificarea si asigurarea bunei functionari a distribuitoarelor de tichete de parcare. 
 verificarea modului de parcare a auvehiculelor. 
 verificarea starii marcajelor si a indicatoarelor. 
 verificarea starii spatiului de parcare in ceea ce priveste salubrizarea si dezapezirea, 

iluminarea. 
 verificarea starii tehnice si a bunei functionari a barierelor de acces, acolo unde 

este cazul de montare a acestora. 
 indrumarea cetatenilor si rezolvarea solicitarilor indreptatite adresate de catre 

acestia. 
 

Art. 12   Parcarile publice cu plata pot fi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor 
a caror masa maxima autorizata nu depaseste 2,7 tone. 
 
Art. 13 Administratorul parcărilor cu plată, nu are nici o responsabilitate în ceea ce 
priveşte integritatea autovehiculelor parcate în parcările cu plata şi nici faţă de 
bunurile aflate în interiorul acestora. 
 
 

Cap.3 Contraventii şi sancţiuni 
 

Art. 14 Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către 
împuterniciţi ai primarului, Poliţia Primăriei Municipiului Bacău şi Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Bacău. 
 
Art. 15 Constituie contraventii următoarele fapte: 

a) Parcarea fără tichet sau abonament, cu tichet nevalidat corespunzător sau 
refolosit; 

b) Depăşirea timpului de staţionare conferit de tichetul folosit; 
c) Parcarea cu tichete, abonamente neconforme sau expirate; 
d) Parcarea cu tichete sau abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea 

elementelor de identificare. 
e) Refuzul conducătorului auto de a plăti taxa de parcare; 
f) Distrugerea, deteriorarea şi vandalizarea aparatelor de taxat; 
g) Parcarea autovehiculului cu nerespectarea  marcajului pentru locul de parcare; 
h) Îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale, a unuia sau 

mai multe locuri din parcarea auto cu plată 
i) parcarea în zonele rezervate autovehiculelor speciale ale persoanelor cu 

handicap 
j) parcarea autovehiculelor pe trotuarele aflate în domeniul public al municipiului 

Bacău 
k) parcarea autovehiculelor a caror masa maxima autorizata depaseste 2,7 tone. 
 



Art. 16-  Faptele menţionate la art.15 pot fi sancţionate cu amendă contravenţională 
sau blocarea autovehiculului. 
 
Art. 17 - Blocarea /deblocarea autovehiculelor parcate în parcările cu plată se face de 
către  personalul împuternicit al Primăriei Municipiului Bacău, împreună cu 
personalul împuternicit al Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău conform H.C.L. 
Bacau 233/2006. 
 
Art. 18  - Sancţiunile pentru faptele menţionate la art. 15sunt: 

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

 
 

Cap.4 Regimul parcarilor fara plata din municipiul Bacau 
 

Art. 19 -  Rezervarea locurilor în parcările fără plată din municipiul Bacău este 
interzisă.  
 
Art. 20  -  (1) Îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale, a unuia 
sau mai multe locuri din parcarea auto fără plată din municipiul Bacău, este interzisă. 
        (2) Fac excepţie de la prevederile alin. 1 deţinătorii contractului de 
închiriere sau concesionare asupra spaţiului respectiv. 
        (3) Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 50lei la 500 lei, contravenientul având şi obligaţia să înlăture 
împrejmuirea şi să aducă spaţiul la forma iniţială. 
Art. 21  - Parcarile publice fara plata vor fi administrate si intretinute de catre 
Primaria Municipiului Bacau prin Directia de Drumuri Publice 
 
 

Cap. 5. Dispoziţii finale 
 

               
Art. 22 - (1)Expunerea autovehiculelor in vederea vanzarii pe domeniul public sau 
privat al municipiului Bacau este interzisa, cu excepţia locurilor special amenajate în 
acest scop. 
              (2) Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 100 lei la 500 lei, contravenientul având şi obligaţia să înlăture 
materialele utilizate  in acest scop. 
 
Art. 23 Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentei hotărâri se fac 
venit integral la bugetul Poliţiei Primăriei Bacău şi vor fi utilizate pentru acţiuni de 
administrare şi modernizare a parcărilor auto din municipiul Bacău. 
 



Art. 24  (1) Contravenţiile din prezenta hotărâre se constată de către Poliţia Primăriei 
Municipiului Bacău, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bacău  şi împuterniciţi ai 
primarului. 
      (2) Contravenientul poate achita  în termen de 48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în hotărâre. 
 
Art. 25- Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Codului de 
procedură civilă şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Ing.ROMEO STAVARACHE 
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JUDEŢUL BACĂU                                                    la HCL nr.       2008 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU            
 
 
 

Tarifele pentru persoanele fizice şi juridice, care folosesc parcărilor 
publice auto cu plată din municipiul Bacău 

 
 
 
 

 
 

Nr. crt. 

 
 

Tipuri autovehicule 

 
 

Timp de 
stationare 

 
 
Tarif aplicat 

 
1. 

 
Parcare autoturism 

 
1 h 

 
 1 RON 

   
½ h 

 
0,5 RON 

 
2. 

Parcare microbuze şi 
autovehicule transport marfă şi 
persoane sub 2,7 tone 

 
1 h  

 
5 RON 

   
½ h 

 
2,5 RON 

 
3. 

Abonament zilnic parcare 
autoturisme 

 
12 h 

 
5 RON 

 
4. 

Abonamente lunare de parcare 
autoturisme pentru toat parcările 

 
1 luna 

 
35 RON 

 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
Ing. ROMEO STAVARACHE 

 
 


