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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, propune locuitorilor si asociatiilor  legal 
constituite  din municipiul Bacau , proiectul de hotarâre privind asocierea 
Consiliului Local al municipiului Bacau cu Asociatia „Centrul Regional pentru 
Siguranta Rutiera” – IRSA – RO – Bucuresti, în vederea realizarii în comun a 
Proiectului Pilot de Siguranta Rutiera „ProSiguR”, pe teritoriul municipiului 
Bacau ,  spre studiu si analiza.  
 Acest proiect poate  fi consultat   si la sediul  Consiliului Local al Municipiului  
Bacau, unde se afla afisat. 
      În legatura cu acesta, locuitorii si asociatiile  legal constituite  din municipiul 
Bacau,  vor putea trimite în scris    propuneri , sugestii sau opinii  pâna la data de 
27.03.2006  la  Biroul  nr.49 – domnul cons.juridic Caleap Florin , sau pe adresa de 
e-mail : aparatdelucru.clb@primariabacau.ro 
 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

PROIECT DE HOTARÂRE 
 

privind asocierea Consiliului Local al municipiului Bacau cu Asociatia „Centrul 
Regional pentru Siguranta Rutiera” – IRSA – RO – Bucuresti, în vederea realizarii 

în comun a Proiectului Pilot de Siguranta Rutiera „ProSiguR”, pe teritoriul 
municipiului Bacau 

 
Consiliul Local al Municipiului Bacau 
Având în vedere: 
-  Scrisoarea de intentie nr.1050 din 15.03.2006 a Asociatiei „Centrul Regional pentru 

Siguranta Rutiera Bucuresti”; 
-  Referatul nr. 1615/14.03.2006, a Politiei Primariei municipiului Bacau; 
-  Adresa nr. 22/06.03.2006, a Consiliului Judetean Bacau – Autoritatea Teritoriala de 

Ordine Publica prin care înainteaza Primarul municipiului Bacau, spre informare 
Proiectul Pilot de Siguranta Rutiera „ProSiguR” si protocolul privind modul de 
colaborare si operare în cadrul acestui proiect, încheiat între Ministerul 
Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Politiei Române si Asociatia 
„Centrul Regional pentru Siguranta Rutiera Bucuresti”; 

-  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacau; 
În baza dispozitiilor art. 38 (2) lit. „x”si ale art. 46 (1) si (2) din Legea nr. 215/ 2001, a 
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE 
Art. 1. Se aproba asocierea Consiliului Local al municipiului Bacau, cu Asociatia 

„Centrul Regional pentru Siguranta Rutiera - IRSA – RO - Bucuresti” în vederea 
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realizarii „Proiectului Pilot de Siguranta Rutiera - ProSiguR” pe teritoriul municipiului 
Bacau. 
 Art. 2. Se împuterniceste Primarul municipiului Bacau, sa negocieze si sa 
semneze Contractul de Asociere încheiat între Consiliul Local al municipiului Bacau si 
Asociatia „Centrul Regional pentru Siguranta Rutiera Bucuresti”, urmând ca într-o 
sedinta ulterioara sa informeze Consiliul Local, în legatura ce aceste operatiuni. 
 

Art. 3. Se ia act de Contractul de Asociere „cadru” prezentat ca anexa la hotarâre, 
care poate fi modificat la negociere si semnare, în favoarea ambelor parti. 

 
Art. 4. Proiectul care face obiectul contractului de asociere, se va derula pe o 

perioada de 3 ani si se constituie ca proiect pilot. 
   Pe perioada derularii contractului, sumele încasate din amenzile aplicate 

prin echipamentele instalate prevazute de acest proiect vor fi evidentiate la nivelul 
Primariei separat fata de celelalte amenzi de circulatie si se fac venit la bugetul local. 
 

Art. 5. La finalizarea contractului echipamentele instalate prin acest proiect vor 
intra în patrimoniul municipiului Bacau, fiind predate prin Protocol de predare – primire. 
 
 Art. 6. Se încredinteaza cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotarâri, Politia Primariei municipiului Bacau, Politia Româna a municipiului Bacau, 
Directia de Drumuri Publice, Directia de Patrimoniu, Directia Impozite si Taxe Locale si 
Directia Economica. 
 
 Art. 7. Prezenta hotarâre se va comunica: 
-  Institutie Prefectului judetului Bacau; 
-  Primarului municipiului Bacau; 
-  Directiei Juridice si Administratie Locala; 
-  Directiei Economice; 
-  Directiei de Patrimoniu; 
-  Directiei Drumuri Publice; 
-  Politia Româna a municipiului Bacau; 
-  Politia Primariei municipiului Bacau; 
-  Inspectoratul de Politie al judetului Bacau; 
-  Inspectoratul Teritorial al judetului Bacau; 
-  Compartimentul Informare Cetateni; 
-  Mass – media locala; 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

ING. ROMEO STAVARACHE 
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JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarâre privind asocierea Consiliului Local al municipiului Bacau 
cu Asociatia „Centrul Regional pentru Siguranta Rutiera” – IRSA – RO – 

Bucuresti, în vederea realizarii în comun a Proiectului Pilot de Siguranta Rutiera 
„ProSiguR”, pe teritoriul municipiului Bacau 

 
 
 
 Inspectoratul General al Politiei Române, prin Inspectoratul Judetean de Politie 
Bacau, a recomandat Primarului Municipiului Bacau si Consiliului local, sa achieseze la 
Proiectul Pilot de Siguranta Rutiera „ProSiguR” care urmeaza sa se realizeze pe 
teritoriul României. Pentru realizarea acestui proiect Ministerul Administratiei si 
Internelor – Inspectoratul General al Politiei Ramâne – a încheiat un Protocol cu 
Asociatia „Centru Regional pentru Siguranta Rutiera” Bucuresti, în vederea colaborarii 
si operare în cadrul Proiectului Pilot de Siguranta Rutiera „ProSiguR”. 
 În acest scop, IRSA – RO – Bucuresti a înaintat catre Primarul municipiului o 
scrisoare de intentie, cu nr. 1050/2006, pentru implementarea în municipiul Bacau, a 
proiectului de Siguranta Rutiera. În acelasi timp s-a prezentat spre analiza documentatia 
în care se doreste colaborarea. 
 Asociatia „Centrul Regional pentru Siguranta Rutiera”, este o organizatie 
neguvernamentala, constituita legal în România, al carui obiectiv principal îl constituie 
promovarea si contributia activa la cresterea gradului de siguranta rutiera a tuturor 
participantilor la trafic. 
 Prezentam în aceasta sedinta, proiectul de hotarâre, prin care propunem ca si în 
municipiul Bacau sa se realizeze Proiectul Pilot de Siguranta Rutiera. 
 Solicitam aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Bacau cu 
Asociatia „Centru Regional pentru Siguranta Rutiera” Bucuresti, în vederea realizarii în 
comun a proiectului. 
 Prezentam la proiectul de hotarâre, un Contract de Asociere „Cadru”, ce urmeaza 
sa fie negociat, încheiat si semnat între cele doua parti, urmând sa fie împuternicit 
Primarul Municipiului Bacau sa semneze contractul, dupa care într-o sedinta ulterioara 
sa informeze Consiliul Local, în legatura cu aceasta operatiune. 
 Obiectivul principal al Contractului de Asociere consta în dezvoltarea, 
implementarea si derularea în comun a unui proiect de siguranta rutiera, pe raza 
municipiului Bacau, care va purta numele generic de „ProSiguR”, care îsi propune 
reducerea numarului accidentelor de trafic în Bacau, respectiv reducerea cu 30% a 
accidentelor rutiere provocate de încalcarea limitei de viteza si de trecere pe culoarea 
rosie a semaforului. 
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 Aceasta se va realiza prin instalarea la nivel de propuneri, a unui numar de 68 
camere de luat vederi pentru supravegherea circulatiei rutiere pe raza municipiului, 
precum si a 15 camere de supraveghere în pietele si zonele aglomerate din oras, astfel 
încât, coroborate si cu celelalte mijloace specifice, sa se poata interveni în situatiile de 
necesitate. 
 Derularea proiectului se va face pe durata a 3 ani, iar la sfârsitul proiectului, se va 
preda în proprietatea municipiului Bacau, întreaga instalatie. 
 Din discutiile purtate pâna în prezent, cu factorii de raspundere, se preconizeaza 
ca dispeceratul urmaririi proiectului pilot de siguranta rutiera, se va instala la Politia 
Bacau. 
 Sumele încasate din amenzile aplicate, se vor face venit la bugetul local, iar 
încasarea se va realiza prin Directia de Impozite si Taxe Locale. 
 Urmeaza ca prin Contractul de Asociere sa se stabileasca cota ce trebuie virata 
lunar din sumele încasate la amenzile aplicate, catre unitatea asociata, care executa 
echipamentele de supravegherea circulatiei rutiere. 
 Drepturile si obligatiile partilor asociate, se pot analiza din Contractul de 
Asociere, anexat la proiectul de hotarâre, care pot fi modificate la negociere. 
 Fata de cele prezentate, va rugam domnilor consilieri sa adoptati proiectul de 
hotarâre în forma prezentata. 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, 
ING. ROMEO STAVARACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


