
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  
legal constituite  din municipiul Bacău, proiectul de hotarare pentru aprobarea 
Regulamentului privind conditiile de executie a lucrarilor pe domeniul public
sau privat al municipiului Bacau si de interventie in caz de avarie la retelele
edilitare, spre studiu şi analiză.    
         Acest proiect poate  fi consultat şi la sediul Primăriei  Municipiului  Bacău, 
unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.7130/2 din 12.10.2012.
        În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite din municipiul 
Bacău,  vor  putea trimite în scris  propuneri, sugestii sau opinii  la Primăria 
Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail 
aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, până la data de 26.10.2012. 
          Persoanele interesate să studieze proiectul si intreaga documentatie, pot 
accesa site-ul www.primariabacau.ro, sectiunea Legea nr.52/2003.

ROMANIA
JUDEŢUL BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  

privind conditiile de executie a lucrarilor pe domeniul public sau privat al
municipiului Bacau si de interventie in caz de avarie la retelele edilitare

Referitor la lucrarile executate la retelele edilitare pe domeniul public al municipiului
Bacau au fost aprobate pana in prezent urmatoarele hotarari de consiliul local:

a) HCL nr. 354/2009 privind aprobarea formularului Autorizatiei de Executie
(spargere) pentru lucrari la sol si subterane executate la retelele tehnico-edilitare , pe
domeniul public si privat al municipiului Bacau , constatarea si sanctionarea
contraventiilor , pentru nerespectarea normelor de autorizare la aceste lucrari, precum
si abrogarea Hotararii nr. 313/30.08.2007 a Consiliului Local al Municipiului Bacau

b) HCL nr. 312/2009 privind aprobarea Regulamentului de constituire a
fondului de garantie pentru buna executie a lucrarilor tehnico-edilitare de catre
persoanele juridice executante precum si a taxei de ocupare temporara cu aceste lucrari
pe domeniul public si privat al municipiului Bacau;

c) HCL nr.41/2010 privind modificarea si completarea HCL 312/29.09.2009
prin care s-a aprobat Regulamentul de constituire a fosndului de garantie pentru buna
executie a lucrarior tehnico-edilitare de catre persoanele juridice executante precum si
a taxei de ocupare temporara cu aceste lucrari pe domeniul public si privat al
municipiului Bacau

d) HCL nr. 205/2011 privind unele conditii de executie a lucrarilor pe domeniul
public si privat al municipiului Bacau la retele tehnico-edilitare

Pe parcursul timpului au aparut dificultati in ceea ce priveste modul de inregistrare,
urmarire si receptie a unor lucrari executate pe domeniul public si privat al
municipiului prezentate mai jos :

a) pana in prezent lucrarile de interventie pe caz de avarie la retelele edilitare
subterane , s-au realizat in baza unei solicitari de la administratorul retelei inregistrate



la Primaria Bacau aceasta tinand loc de autorizatie de executie pentru lucrari pe
domeniul public si privat al municipiului Bacau la retelele edilitare subterane.

Avand in vedere numarul mare de interventii subterane la retelele tehnico-
edilitare datorat vechimii acestora, pentru inregistrarea, urmarirea si receptionarea
corespunzatoare a acestora, se impune o noua forma de gestionare prin eliberarea unui
acord de interventie in care vor fi precizate conditii tehnice obligatorii pentru
executantii/ beneficiarii lucrarilor.

b) pe de alta parte in municipiul Bacau refacerea domeniului public (strazi , alei,
trotuare-betonate sau asfaltate, pavate) ca urmare a lucrarilor la retelele edilitare
subterane (atat pe caz de avarie, extinderi de retele, cat si modernizari ale acestora)
este realizata in general de catre societati comerciale care nu au calificarea ori
atestarea necesara. Din acest motiv de cele mai multe ori rezulta o refacere
necorespunzatoare a suprafetelor de teren afectate de aceste lucrari fapt ce creeaza un
mare disconfort cetatenilor municipiului Bacau.

In acest sens se impune ca toate aceste refaceri pe domeniul public sa fie
executate de catre societati comerciale atestate care sa faca dovada detinerii unui
certificat (valabil) de atestare tehnica eliberat de catre Asociatia Profesionala de
Drumuri si Poduri din Romania pentru: „lucrari de intretinere, reparatii drumuri si
constructii aferente lor, apartinand Consiliilor Judetene, Consiliilor Locale sau
Municipiilor”, si care sa asigure o garantie de buna executie de minimum 2 (doi) ani .

Conform celor prezentate mai sus propunem emiterea unei hotarari de consiliu
local pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de executie a lucrarilor pe
domeniul public sau privat al municipiului Bacau si interventie in caz de avarie la
retele edilitare conform anexei la prezentul referat si abrogarea HCL nr.
354/29.10.2009, HCL nr. 41/25.02.2010, HCL nr. 205/30.06.2011 si HCL nr.
312/29.09.2009.
 Faţă de cele expuse vă rugam domnilor consilieri să adoptaţi proiectul de 
hotărâre în forma prezentată. 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
EC. MIHAI SUSTAC



ROMANIA
JUDETUL BACAU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe 

domeniul public sau privat al municipiului Bacău si de interventie in caz de avarie la 
reţelele edilitare 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Avand in vedere :

Având in vedere :
 Prevederile art.128 (1) lit.a din OUG 195/12.12.2002 (republicată şi actualizată) 

privind circulaţia pe drumurile publice ; 
 Prevederile art. 23 lit.k si lit.l din Legea nr.10/18.01.1995 (actualizată) privind 

calitatea în construcţii; 
 Prevederile art.46 si art.50 din O.G. 43/28.08.1997 republicată şi actualizată privind 

regimul drumurilor ;
 Prevederile art.20(1) lit. b din Legea 273/29.06.2006 (actualizată) privind finanţele 

publice locale;
 Prevederile art.3 pct.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea

publica, actualizata;
 Prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,actualizata

Referatul nr.6166/06.09.2012 al Direcţiei de Drumuri Publice, Serviciul Reţele 
Drumuri şi Iluminat ; 

 Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizata; 

 Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău 
In baza dispozitiilor art.36 (2) lit. “c” si ale art. 45(2 ) lit.“e” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată şi ulterior modificată şi completată. 

HOTĂRAŞTE 

Art.1. - Se aproba Regulamentul privind conditiile de executie a lucrarilor pe domeniul
public sau privat al municipiului Bacau si de interventie in caz de avarie la retelele edilitare,
conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. - Cu data prezentei hotarari se abroga HCL Bacau nr. 312/29.09.2009, HCL Bacau
nr.354/29.10.2009, HCL Bacau nr. 41/25.02.2010, HCL Bacau 205/30.06.2011
Art.3.- Dispozitiile prezentui regulament se completeaza cu dispozitiile Codului de
procedura civila, cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul
juridic al contraventiilor, aprobat prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare si cu Ordonanta Guvernului nr. 43/28.08.1997, privind regimul
drumurilor, republicata si actualizata.

Art.4. - Hotararea va fi comunicata Directiei Drumuri Publice, Directiei Tehnice, Directiei
Juridice, Arhitectului Sef, Politiei Locale si Directiei Servicii Publice care vor aduce la
indeplinire prevederile acesteia.

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
EC. MIHAI SUSTAC



ROMANIA
JUDETUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECŢIA DE DRUMURI PUBLICE 
SERVICIUL DRUMURI, REŢELE ŞI ILUMINAT 

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

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului 
privind conditiile de executie a lucrarilor pe domeniul public sau privat al

municipiului Bacau si de interventie in caz de avarie la retelele edilitare

Prin proiectul de hotarare se propune aprobarea Regulamentului privind conditiile
de executie a lucrarilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau si de
interventie in caz de avarie la retelele edilitare deoarece :

-

．

s

．

-

．

a constatat ca

．．．．．．．．．．．．

pe parcursul timpului au fost efectuate refaceri de slaba calitate
de diverse societati care au realizat lucrari pe domeniul public sau privat al
municipiului Bacau la retelele edilitare;

- modul de inregistrare, urmarire si receptie a lucrarilor executate in prezent in
regim de avarie nu este administrat corespunzator;

- lucrarile pe domeniul public si privat al municipiului Bacau (spatiu verde, alei,
trotuare, incinte) la retelele edilitare se executa in prezent de catre societati comerciale
in general neexperimentate si neatestate;

- se doreste o mai buna disciplina in executarea lucrarilor pe domeniul public sau
privat al municipiului Bacau la retelele edilitare

- se urmareste sporirea protectiei atat a circulatiei pietonilor si cat si a
autovehiculelor
 Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

VICEPRIMAR DIRECTOR EXECUTIV
    ING. DRAGOŞ LUCHIAN                           FLORIN MATEUTĂ 

SEF SERVICIU
ING. TOADER OŢETEA 



PRIMARIA BACAU SE APROBA
DIRECTIA DRUMURI PUBLICE PRIMAR
SERVICIUL DRUMURI RETELE SI ILUMINAT ING.ROMEO STAVARACHE
NR 6166/06.09.2012

REFERAT

1. Referitor la lucrările executate la reţelele edilitare pe domeniul public sau 
privat al municipiului Bacău au fost aprobate până în prezent urmatoarele hotărâri de 
consiliul local:

a) HCL nr. 354/2009 privind aprobarea formularului Autorizaţiei de Execuţie 
(spargere) pentru lucrări la sol şi subterane executate la reţelele tehnico-edilitare , pe 
domeniul public şi privat al municipiului  Bacău , constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor , pentru nerespectarea normelor  de autorizare la aceste lucrări. 

b) HCL nr. 312/2009 privind aprobarea Regulamentului de constituire a
fondului de garanţie pentru buna execuţie a lucrărilor tehnico-edilitare de către 
persoanele juridice executante precum şi a taxei de ocupare temporara cu aceste lucrări 
pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău; 

c) HCL nr.41/2010 privind modificarea si completarea HCL 312/29.09.2009
prin care s-a aprobat Regulamentul de constituire a fosndului de garantie pentru buna
executie a lucrarilor tehnico-edilitare de catre persoanele juridice executante precum
si a taxei de ocupare temporara cu aceste lucrari pe domeniul public si privat al
municipiului Bacau

d) HCL nr. 205/2011 privind unele conditii de executie a lucrarilor pe domeniul
public si privat al municipiului Bacau la retele tehnico-edilitare

2. Ulterior au aparut dificultati in ceea ce priveste modul de inregistrare,
urmarire si receptie a lucrarilor executate pe domeniul public si privat al municipiului
Bacau la retelele edilitare dupa cum urmeaza :

a) lucrarile de interventie pe caz de avarie la retelele edilitare subterane , se
realizeaza in prezent in baza unor adrese de instiintare prezentate de catre
administratorii retelelor si inregistrate la Primaria Bacau acestea tinand loc de acord
de interventie pentru lucrari pe domeniul public si privat al municipiului Bacau la
retelele edilitare subterane in caz de avarie.

Avand in vedere numarul mare de interventii subterane la retelele tehnico-
edilitare datorat vechimii acestora, pentru inregistrarea, urmarirea si receptionarea
corespunzatoare a acestor interventii, se impune o noua forma de gestionare prin
eliberarea unui acord de interventie in care vor fi precizate conditii tehnice obligatorii
pentru executantii/ beneficiarii lucrarilor.

b) pe de alta parte in municipiul Bacau refacerea domeniului public (strazi , alei,
trotuare-betonate sau asfaltate, pavate) ca urmare a lucrarilor la retelele edilitare
subterane (atat pe caz de avarie, extinderi de retele, cat si modernizari ale acestora)
este realizata in general de catre societati comerciale care nu au calificarea ori
atestarea necesara. Din acest motiv de cele mai multe ori rezulta o refacere
necorespunzatoare a suprafetelor de teren afectate de aceste lucrari fapt ce creeaza un
mare disconfort cetatenilor municipiului Bacau.

In acest sens se impune ca toate aceste refaceri pe domeniul public sa fie
executate de catre societati comerciale atestate care sa faca dovada detinerii unui



certificat (valabil) de atestare tehnica eliberat de catre Asociatia Profesionala de
Drumuri si Poduri din Romania pentru: „lucrari de intretinere, reparatii drumuri si
constructii aferente lor,inclusiv reparatii strazi in cadrul Consiliilor Judetene, Locale
si Municipiilor”, si care sa asigure o garantie de buna executie de minimum 2 (doi) ani
.

3. Conform celor prezentate mai sus propunem emiterea unei hotarari de
consiliu local pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de executie a
lucrarilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau si de interventie in caz
de avarie la retele edilitare conform anexei la prezentul referat si abrogarea HCL nr.
354/29.10.2009, HCL nr. 41/25.02.2010, HCL nr. 205/30.06.2011 si HCL nr.
312/29.09.2009.

                DIRECTOR EXECUTIV                                              ŞEF SERVICIU  
               ING. FLORIN MATEUŢĂ                                    ING. TOADER OŢETEA 

OT/T.A
Ds.nr.VA16/2Ex.


