
 PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, DL. ING. ROMEO 

STAVARACHE, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal constituite din 

municipiul Bacău, proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului 

privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate 

în parcările de reşedinţă de pe raza municipiului Bacău. 

 Acest proiect poate fi consultat şi la sediul Primăriei Municipiului 

Bacău, unde a fost afişat prin Procesul Verbal de afişare nr. 7364/ 3 din 

16.09.2015. 

 În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite, vor 

putea trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii la Primăria 

Municipiului Bacău, d-nei Ilie Diana, sau pe adresa de e-mail 

diana.ilie@primariabacau.ro, până la data de 28.09.2015. 

  

 

  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

de aprobare a Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea 

locurilor de parcare situate în parcările de reşedinţă de pe raza municipiului 

Bacău 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

Având în vedere: 

 Referatul nr. 7360/ 16.09.2015 al Arhitectului Şef;  

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 7361/ 

16.09.2015 ; 

 Raportul compartimentelor de specialitate nr. 7362/ 16.09.2015; 

 Prevederile art. 3 alin. (1) lit. „i”, ale art. 5 alin. (2) lit. „j” şi ale art. 28 lit. 

„j” din Ordonanţa Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

actualizată; 

 Prevederile art. 23 alin. (3) lit. „g” punctul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 

955/ 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului 

nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, actualizată; 

 Prevederile art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind 

administraţia publică locală, republicată şi actualizată; 

 Prevederile art. 7 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 52/ 2003 a transparenţei 

decizionale în administraţia publică, republicată ţi actualizată; 

 Prevederile art. 47 şi ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind 

administraţia publică locală republicată şi actualizată; 

 În temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „b” din Legea 215/ 2001 privind 

administratia publică locală republicată şi actualizată: 

 

mailto:diana.ilie@primariabacau.ro


H O T Ă R Ă Ş T E 

 

ART. 1 – Se aprobă Regulamentul privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea 

locurilor de parcare situate în parcările de reşedinţă de pe raza municipiului Bacău, 

conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

ART. 2 – Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Şef , Poliţiei Locale a Municipiului 

Bacău, Direcţiei Drumuri Publice şi Serviciului Juridic şi Aplicarea Legilor Proprietăţii. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Ing. ROMEO STAVARACHE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 7361/ 16.09.2015 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind 

amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate în 

parcările de reşedinţă de pe raza municipiului Bacău 

 

 Prin regulamentul supus aprobării se stabilesc condiţiile cadru 

pentru atribuirea unui loc de parcare într-o parcare de reşedinţă aflată pe raza 

municipiului Bacău. Prin parcare de reşedinţă se înţelege acel spaţiu destinat 

parcării autovehiculelor, situat la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor 

utilizate de locatari. 

 În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai 

proprietarilor/ deţinătorilor de autovehicule cu masa maximă autorizată de până 

la 3,5 t. Deţinerea unui autovehicul în proprietate sau în folosinţă reprezintă o 

condiţie obligatorie pentru a putea participa la procedura de atribuire/licitare a 

locurilor de parcare din parcările de reşedinţă. Se va atribui câte un loc de 

parcare pentru fiecare solicitant care face dovada domiciliului/proprietăţii unei 

locuinţe în imobilul la care este arondată parcarea şi a deţinerii sau folosinţei 

unui autovehicul. Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite 

numai după amenajarea, semnalizarea şi numerotarea acestora de către Directia 

Drumuri Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. 

 La licitaţie nu vor fi admise persoanele care deţin garaje amplasate 

pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, care deţin curţi sau au alte 

posibilităţi de parcare. În cazul în care proprietarul unui garaj deţine 2 sau mai 

multe autovehicule, acesta poate participa la procedura de închiriere a locului de 

parcare pentru numărul suplimentar de autovehicule deţinute, în limita locurilor 

disponibile. Persoanele care au deţinut garaje sau copertine în zonă şi care au 

fost demolate în vederea amenajării parcărilor de reşedinţă pot avea prioritate la 

atribuirea unui loc de parcare. Pentru imobilele în care există şi spaţii comerciale 

se va rezerva un loc în vederea asigurării aprovizionării. În cazul în care 

numărul solicitărilor este mai mic decât numărul locurilor de parcare, locurile 

rămase libere vor avea regim de parcare publică, sau vor fi scoase la licitaţie 

pentru cei care au mai multe maşini. 

 

  Faţă de cele prezentate, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre în 

forma propusă. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Ing. ROMEO STAVARACHE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

ARHITECT ŞEF 

Nr. 7362/ 16.09.2015 

 

 

 

Raport 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind 

amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate în parcările de 

reşedinţă de pe raza municipiului Bacău 

 

 

 

 

  Proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind amenajarea, 

întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate în parcările de reşedinţă de pe 

raza municipiului Bacău, respectă prevederile Legii nr. 215/ 2001, a administraţiei 

publice locale, republicată şi actualizată, ale Ordonanţei Guvernului nr. 71/ 2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, actualizată, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 955/ 

2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 

71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, actualizată. 

 In sensul celor arătate mai sus, avizăm favorabil acest proiect de hotărâre. 

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                 ARHITECT ŞEF 

               VASILE TESCARU                             GELIMAN VASILE ALEXANDRU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SERVICIUL JURIDIC ŞI APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂŢII 

 

AVIZ DE LEGALITATE 

la proiectul de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi 

exploatarea locurilor de parcare situate în parcările de reşedinţă de pe raza municipiului Bacău 

 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Prevederilor art. 3 alin. (1) lit. „i”, ale art. 5 alin. (2) lit. „j” şi ale art. 28 lit. „j” din 

Ordonanţa Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată, care precizează: 

Art. 3 (1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor 

nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi 

grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: 

                 i) amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi 

reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; 

Art. 5 (2) În domeniul administrării drumurilor şi străzilor: 

                j) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar pe străzi şi 

în alte locuri publice, în condiţiile stabilite prin planurile de urbanism şi studiile de circulaţie. 

Art. 28 În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul conducerii şi controlului serviciilor de 

administrare a domeniului public şi privat autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativa, 

adopta hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la: 

                j) aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului 

public şi privat. 

- Prevederilor art. 23 alin. (3) lit. „g” punctul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 955/ 2004 pentru 

aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, actualizată, care precizează: 

Art. 23 (3) Autorităţile administraţiei publice centrale, judeţene şi locale vor stabili un program 

unitar care să conducă la îndeplinirea tuturor cerinţelor conducătorilor auto şi pietonilor participanţi 

la trafic, program ce va cuprinde măsuri pentru: 

                    g) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a 

drumurilor numai pe baza planurilor şi documentaţiilor de urbanism, studiilor de circulaţie şi de 

trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuţie pentru: 

                       8. amenajarea şi întreţinerea parcărilor; 

- Prevederilor art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică 

locală republicată şi actualizată, care precizează: 

Art. 123 (1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public 

sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi 

instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la 

cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local 

sau judeţean, în condiţiile legii. 

               (2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în 

condiţiile legii. 

- Prevederile art. 7 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 52/ 2003 a transparenţei decizionale în 

administraţia publică, republicată şi actualizată, care precizează: 

Art. 7 (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 

administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, 

să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media 

centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte 

normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. 

 

 

 

 

 



 

 

              (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa 

publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare 

de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere 

de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de 

impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi 

termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, 

opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. 

               (4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel 

puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi 

în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

- Prevederilor art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „b” din  Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei 

publice locale, republicată şi actualizată, care precizează: 

Art. 36 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

                     c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 

municipiului; 

Art. 36 (5) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

                     b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a 

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 

- Prevederilor art. 47 şi ale art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice 

locale, republicată şi ulterior modificată şi completată, care precizează: 

Art. 47 Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile 

prevăzute la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care 

preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 

consilieri locali. 

Art. 117 Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 

atribuţii: 

     a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, 

hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean. 

 

- şi-l avizăm favorabil 

 

 

             SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                                  ŞEF SERVICIU 

                   NICOLAE–OVIDIU POPOVICI                                                 CORNELIU GAVRILESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

 

                                         ANEXĂ LA HCL NR. _______ DIN _________2015 

 

REGULAMENT 

PRIVIND AMENAJAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA 

LOCURILOR DE PARCARE SITUATE ÎN PARCĂRILE DE 

REŞEDINŢĂ DE PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Cap. I      Dispoziţii generale 

 

Art.1.  

 Prezentul regulament reglementează parcarea, staţionarea şi oprirea 

autovehiculelor pe reţeaua stradală a Municipiului Bacău, amenajarea, 

întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de resedinta, precum şi blocarea 

autovehiculelor staţionate neregulamentar in parcarile de resedinta. 

Dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament au ca scop asigurarea 

desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, asigurarea 

parcării autovehiculelor în condiţii de siguranţă, descongestionarea drumurilor 

publice din zona centrală şi a drumurilor publice cu trafic intens,  facilitarea 

accesului la obiectivele de interes public, protejarea pietonilor prin asigurarea 

unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuare. 

 

Art.2. 

 În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni: 

a) Loc de parcare – reprezintă acel spaţiu destinat în mod special 

staţionării autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl 

delimitează de partea carosabilă a drumului  (conform Anexei nr. 3) si destinat 

stationarii unui singur mijloc auto;  

b) Parcările de reşedinţă – sunt acele spaţii destinate parcării 

autoturismelor, situate la mai puţin de 30 de metri de frontul imobilelor de 

locuinte colective utilizate de locatari si care nu sunt amenajate pe partea 

carosabila;  

c) Parcările publice fără plată – sunt acele spaţii, de interes public, 

destinate parcării autovehiculelor, pentru care nu se percep tarife de parcare. De 

aceste spaţii de parcare vor beneficia toţi posesorii de autovehicule din 

municipiu sau din afara lui; 

d) Parcările publice cu plată – sunt acele spaţii special semnalizate, 

destinate parcării autovehiculelor pentru care se percep tarife orare/ zilnice de 

parcare;  

e) Operatori de parcare – sunt directiile din cadrul Primariei 

Municipiului Bacau sau societăţile specializate prin intermediul cărora 

autorităţile administraţiei publice locale, în baza hotărârilor adoptate de 

Consiliul Local, exploatează locurile de parcare de pe raza Municipiului Bacău;  

f) Autovehicul – vehicul cu gabarit mai mic decat locul de parcare, cu 

masa maxima autorizata  pana in 3,5 tone si care nu efectueaza transport de 

calatori sau de marfa. Din categoria autovehicule nu fac parte troleibuzele, 



tractoarele, masinile si utilajele autopropulsate agricole, forestiere sau pentru 

lucrari. 

g) Drum public – orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor 

ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei 

publice; drumurile care sunt închise circulatiei publice sunt semnalizate la 

intrare cu inscriptii vizibile.  
h) Autoturism – automobile cu caroserie inchisa sau deschisa, suspendat pe patru roti 

pneumatice, cu care se pot transporta doua pana la sapte persone. 

Art.3.   Intreţinerea parcărilor de reşedinţă (reparaţii curente, aplicarea 

de noi marcaje, numerotarea locurilor de parcare, modernizări) se efectuează de 

catre Directia Drumuri Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. 

Salubrizarea parcărilor publice se va efectua de operatorii serviciului de 

salubrizare. 

 

Cap. II  Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă 

 

 Art.4. Dupa aprobarea in Consiliul Local Bacau a prezentului regulament, 

administraţia publică locală va face public prin presa locală (ziare, radio, 

televiziune) momentul începerii procedurii propriu-zise de atribuire/licitaţie. 

Dupa acest moment, orice cetatean poate depune o cerere (conform Anexei nr. 

2) insotita de documentele aferente, in scopul inchirierii unui loc de parcare de 

resedinţa. 

 Cererile se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Bacau, unde 

va fi consemnată şi ora depunerii cererii si vor fi centralizate de către Directia 

Drumuri Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.  

 In cazul in care se solicita locuri de parcare in parcările de resedinţă 

existente (conform Anexei nr. 4) aceste parcari se vor amenaja, semnaliza şi 

numerota. 

In cazul in care se solicita amplasamente pentru parcari de resedinta noi se 

va proceda la identificarea, amenajarea, semnalizarea şi numerotarea 

acestor noi amplasamente, dupa analizarea oportunitatii acestor solicitari . 

 

Nu pot fi amenajate parcari in urmatoarele situatii : 

- la distante mai mari de 30 de metri de frontul imobilelor utilizate de 

locatari; 

- la distante mai mici de 5 metri fata de ferestrele camerelor de locuit ; 

- pe trotuare  şi  spaţii verzi; 
- cand se inchide sau se creaza restricţii pentru circulaţia vehiculelor ori a 

pietonilor; 

- pe arterele principale de circulaţie; 
-  pe drumurile cu sens unic, cu exceptia cazului cand rămâne liberă cel puţin 

o bandă de circulaţie;  

- in  zona de la începutul şi sfârşitul străzilor în apropierea intersecţiilor 

la mai puţin de 5 metri de acestea; 

- pe caile de acces catre proprietati private. 

 

Numerotarea si identificarea locurilor de parcare se va face prin aplicarea 

de marcaje rutiere cu cifre arabe. Locurile de parcare vor fi grupate , identificate 

si apoi inventariate prin consemnarea cu cifre romane.   

Atribuirea/licitaţia locurilor de parcare se va face de catre Comisia de 

atribuire/licitatie doar dupa parcurgerea etapelor mai sus mentionate.  



Prezentul regulament stabileste taxa de inchiriere anuala a unui loc de 

parcare de resedinta astfel: 

- 10 ron/luna pentru persoanele fizice/juridice; 

- 5 ron/luna pentru pensionari. 

 

Procedura de atribuire a locurilor de parcare se face astfel: 

 

1.        În cazul în care numărul solicitărilor este mai mic sau egal cu 

numărul locurilor de parcare din parcarea de resedinta amenajata 

aferentă asociaţiei de proprietari/locatari, atribuirea se va face direct 

in ordinea cronologica a primirii cererilor la Registratura Primariei 

Municipiului Bacau.  

Se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant, cu 

plata taxei de inchiriere anuala a unui loc de parcare de reşedinţă. 

 

Locurile de parcare excedentare vor fi scoase la licitaţie in 

urmatoarea ordine: 

- pentru locatarii din imobilele apropiate care nu au primit locuri în 

parcarea de reşedinţă aferentă acestora; 

-  pentru locatarii care au mai multe maşini. 

 

 

2.          În cazul în care numărul solicitărilor depăşeşte numărul locurilor 

de parcare din parcarea de reşedinţă amenajată sau când unul sau mai 

multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, atribuirea se 

va face prin licitaţie publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare 

in parte, preţul de pornire fiind tariful de bază (taxa de inchiriere 

anuala a unui loc de parcare de resedinta), iar pasul de licitare 5 lei. 

 Garanţia de participare la licitaţie va fi de 30 lei/loc, taxa de 

participare va fi de 10 lei/loc. În cazul adjudecării unui loc de parcare, 

garanţia va fi trecută în contul contractului de inchiriere. În caz de 

neadjudecare, garanţia va fi returnată, la cererea plătitorului. 

 Numărul locurilor de parcare care vor fi scoase la licitaţie se 

stabileşte de către Primăria Municipiului Bacău 

  

Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza unitar, pentru fiecare locaţie 

în parte. La data, ora şi locul anunţat, la procedura de atribuire/licitaţie vor fi 

prezenţi toţi membrii Comisiei de atribuire/licitaţie precum şi solicitanţii sau 

reprezentanţii legali ai acestora. 

 

Art.5. Comisia de atribuire/ licitaţie va fi numită prin dispoziţie de 

primar şi va fi formată din cinci personae: 

- preşedintele şi secretarul comisiei, din partea Primarului Municipiului 

Bacau; 

- un reprezentant al Direcţiei Taxe si Impozite Locale; 

- un reprezentant al Politiei Locale a Municipiului Bacau; 

- un reprezentant al Directiei Drumuri Publice; 

- un reprezentant al asociaţiei de proprietari/ locatari. 

 Comisia de atribuire/licitaţie va analiza documentele depuse de solicitanţi 

şi va întocmi lista cu solicitanţii acceptaţi să participle la procedura de 



atribuire/licitaţie, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în 

totalitate documentele sau care nu se încadrează în prevederile prezentului 

regulament. 

 

 Art.6. În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare pe baza 

unui Contract de inchiriere (conform Anexei nr. 1) care va fi eliberat  de catre 

Compartiment Evidenta Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. 

Se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant care face 

dovada domiciliului/proprietăţii unei locuinţe în imobilul la care este arondată 

parcarea (dovada se va face prin act de identitate si  acte proprietate locuinta) şi 

a deţinerii sau folosinţei unui autovehicul. 

Deţinerea unui autovehicul în proprietate sau în folosinţă reprezintă un 

criteriu obligatoriu pentru a putea participa la procedura de atribuire/licitare a 

locurilor de parcare din parcările de reşedinţă. 

 

Art.7. La licitaţie nu vor fi admise persoanele care deţin garaje amplasate 

pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, care deţin curţi sau au alte 

posibilităţi de parcare. 

În cazul în care proprietarul unui garaj deţine 2 sau mai multe 

autovehicule, acesta poate participa la procedura de închiriere a locului de 

parcare pentru numărul suplimentar de autovehicule deţinute, în limita locurilor 

disponibile. 

Persoanele care au deţinut garaje sau copertine în zonă şi care au fost 

demolate în vederea amenajării parcărilor de reşedinţă pot avea prioritate la 

atribuirea unui loc de parcare. 

Pentru imobilele în care există şi spaţii comerciale se va rezerva cu 

prioritate, un loc în vederea asigurării aprovizionării. 

Nu se vor atribui locuri de parcare in dreptul cailor de acces catre 

proprietati. 

 

Art. 8.  Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă locatarilor solicitanţi 

se va face în următoarea ordine de prioritate: 

a) persoane cu handicap; 

b) persoane care au deţinut garaje legal şi acestea au fost sau vor fi demolate, cu 

condiţia să îndeplinească cerinţele stabilite pentru atribuire; 

c) persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de 

reşedinţă, în ordinea solicitării, proprietare a unui autovehicul  înmatriculat la 

adresa de domiciliu; 

d) persoane fizice domiciliate/rezidente în imobilele la care este arondată 

parcarea de reşedinţă, în ordinea solicitării, proprietare a unui autovehicul  

înmatriculat la altă adresă; 

e) persoane fizice domiciliate în imobilele la care este arondată parcarea de 

reşedinţă, în ordinea solicitării, având în proprietate al doilea autovehicul  

înmatriculat la adresa de domiciliu; 

f) persoane fizice domiciliate/rezidente sau persone juridice proprietare ale unui 

apartament în imobilele la care este arondată parcarea de reşedinţă, în ordinea 

solicitării, proprietare a unui autovehicul  înmatriculat pe societăţi comerciale. 

 

 Art.9. Procedura de atribuire/licitaţie se va organiza nominal pentru 

fiecare loc de parcare situat în parcarea de reşedinţă. 



 

 Art.10. Preţul de pornire a licitaţiei este tariful de bază (taxa de inchiriere 

anuala a unui loc de parcare de resedinta). 

 Tariful de bază poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local al 

Municipiului Bacău. 

 

 Art.11. Contractele de inchiriere dau dreptul folosirii locului de parcare 

exclusiv între orele 16.00÷08.00. Contractele de inchiriere se vor elibera pe o 

perioadă de 12 luni, numai după achitarea  taxei de inchiriere anuala a unui loc 

de parcare de resedinta sau preţul licitat, după caz. 

 Neachitarea taxei de inchiriere anuala a unui loc de parcare de resedinta 

/preţului licitat la data prevăzută în prezentul regulament duce la anularea 

contractele de inchiriere şi, implicit, la pierderea dreptului de utilizare a locului 

de parcare. 

 

 Art.12. În parcările de reşedinţă se atribuie în mod gratuit locuri de 

parcare persoanelor cu handicap accentuat sau grav, dacă solicită şi dovedesc 

handicapul. Administratorul parcării va menţiona gratuitatea in contractul de 

inchiriere. 

 

 Art.13. Unde sunt posibilităţi, un procent de 10% din totalul locurilor de 

parcare aferente fiecărei străzi va fi considerat spaţiu de parcare publică gratuită, 

fiind marcat specific. 

 

Cap. III            Documente necesare pentru participarea la procedura de 

atribuire/licitaţie a locurilor de parcare  

 

 Art.14. În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie solicitanţii 

vor depune la registratura Primăria Municipiului Bacău următoarele documente: 

- dosar cu şină; 

- cerere tip (conform Anexei nr. 2); 

- copie după actul de identitate al solicitantului; 

- certificat fiscal emis de Primaria Municipiului Bacau  

- documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de 

închiriere, actul de donaţie sau moştenire, s.a., după caz; 

- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în 

proprietate sau folosinţă; 

- documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: 

contract de leasing, act donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., 

după caz; 

- certificate de handicap, dacă este cazul; 

- declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul 

public sau privat al Primariei Municipiului Bacau, curte sau alte 

posibilităţi de parcare. 

 

Art.15. Primăria Municipiului Bacău prin grija Directiei Drumuri Publice 

va înştiinţa, prin afişare la scara imobilelor, prin asociaţiile de 

proprietari/locatari sau prin mass media, după caz, despre data, ora şi locul în 

care se va desfăşura procedura de atribuire/licitaţie, numărul de locuri amenajate 



în parcarea de reşedinţă aferentă imobilului/imobilelor din care fac parte, 

precum şi termenul limită până la care se vor depune cererile. 

 

Cap. IV     Obligaţiile deţinătorilor de locuri de parcare de reşedinţă 

 

 Art.16.  Se stabilesc următoarele obligaţii în sarcina beneficiarilor de 

locuri de parcare de reşedinţă: 

- să achite contravaloarea chiriei la termenele stabilite;  

- să comunice administratorului orice fel de modificare intervenită în 

statutul său juridic sau în datele de identificare. În cazul în care locatarul a 

înstrăinat autoturismul sau apartamentul, acesta are obligaţia ca în termen 

de 10 zile să înştiinţeze Primăria Municipiului Bacau;  

- să respecte marcajele şi semnalizările spaţiului de parcare de reşedinţă 

închiriat;  

- să nu execute lucrări de reparaţii auto in spaţiul de parcare de reşedinţă 

închiriat, să nu-l folosească pentru depozitare, să menţină curăţenia pe 

timp de vară si să il deszăpezească pe timp de iarnă;  

- să predea spaţiul de parcare de reşedinţă la expirarea contractului (să 

elibereze amplasamentul);  

- să comunice în scris, anticipat, cu cel puţin 30 de zile înainte, intenţia de a 

renunţa la contractul de închiriere;  

- să prezinte, la reînnoirea expresă a contractului de parcare de reşedinţă, 

certificatul de înmatriculare al autoturismului care face obiectul 

contractului şi BI/CI al titularului de contract;  

- eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia efectuării unor 

lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaţiului de parcare 

sau dacă locului i s-a atribuit de către Consiliul Local o altă destinaţie 

publică, cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru folosirea 

parcajului. 

 

În cazul în care proprietarii/utilizatorii autovehiculelor nu respectă aceste 

clauze, serviciile de specialitate din cadrul Primăria Municipiului Bacău vor lua 

măsura avertizării în scris a acestora, urmată de aplicarea unei amenzi 

contravenţionale sau, după caz, anularea abonamentului. 

 

Cap. V      Întreţinerea şi exploatarea parcărilor de reşedinţă 

  

 Art.17. Contractul de inchiriere este valabil pe o perioadă de 12 luni, cu 

posibilitatea reînnoirii acestuia pe o perioadă egală cu cea iniţială, în condiţiile 

existente la acea dată. 

Contractele de inchiriere pot fi eliberate şi pe perioade mai mici de 12 luni 

(în cazul persoanelor care se prezintă ulterior la procedura de atribuire) cu 

condiţia ca acestea să expire la aceeaşi dată pentru toţi posesorii de contracte de 

inchiriere din zona respectivă. 

Reînnoirea contractului de inchiriere, pe o perioadă egală cu cea 

iniţială, va putea fi efectuată cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului. 

Cererea, scrisă în acest sens, se depune la registratura Primăriei Municipiului 

Bacău cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului. Depăşirea acestui 

termen se concretizează, indiferent de opinia sau motivaţia invocate de fostul 



utilizator, în declararea locului ca fiind disponibil şi atribuirea sa solicitanţilor 

care au cereri în aşteptare. 

 Sunt permise reînnoiri sau prelungiri succesive. 

 Utilizatorul care, prin neachitarea taxei de inchiriere anuala a unui loc de 

parcare de resedinta conform celor prevăzute în prezentul regulament, pierde 

dreptul asupra unui loc de parcare, poate depune o nouă cerere care va fi onorată 

după rezolvarea cererilor în aşteptare deja existente la acea dată. 

 

 Art.18. Obligaţia şi responsabilitatea depunerii cererii pentru reînnoirea 

contractului de inchiriere revine, în exclusivitate, solicitantului. 

 

 Art.19. În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit locul de parcare în 

parcarea de reşedinţă nu se prezintă în termen de 30 de zile de la data atribuirii 

cu documentul care atestă achitarea taxei de inchiriere anuala a unui loc de 

parcare de resedinta, va pierde locul atribuit, care va fi redistribuit altor 

solicitanţi, prin grija Comisiei de atribuire/licitaţie. 

 

 Art.20. În cazul în care nu există locuri disponibile sau solicitantul nu a 

căştigat în urma licitaţiei, cererea rămâne în aşteptare. 

 În momentul în care un loc în respectiva parcare devine vacant, atribuirea 

locului de parcare se realizează prin atribuire directă sau prin licitaţie publică, 

după caz, solicitanţilor care au cereri în aşteptare. 

 

 Art.21. După finalizarea din punct de vedere constructiv a unei noi parcări 

de reşedinţă, respectivele locuri de parcare se atribuie direct sau prin licitaţie 

publică, pe baza cererilor existente şi înregistrate la Primăria Municipiului 

Bacău. 

 

 Art.22. În cazul unor abateri repetate, contractulde inchiriere pentru locul 

de parcare se anulează înainte de termen, cu notificare scrisă prealabilă emisă de 

Primăria Municipiului Bacău la propunerea Comisiei de atribuire/licitaţie. 

 

 Art.23. Intenţia de renunţare la contractul de inchiriere, înainte de 

expirarea de acestuia, se aduce la cunoştinţă, în scris, la Primăria Municipiului 

Bacău, cu cel puţin 30 de zile înainte. 

 

 Art.24. Iniţiativa amenajării de noi locuri de parcare de reşedinţă o poate 

avea Primăria Municipiului Bacău, asociaţiile de proprietari, diverse persone 

fizice sau juridice interesate. Documentaţia în vederea amenajării de noi locuri 

de parcare de reşedinţă se întocmeşte de iniţiator. Executarea lucrărilor de 

amenajare, semnalizare si numerotare pentru parcarile de resedinta existente si 

pentru parcarile de resedinta noi se realizează de către Direcţia Drumuri Publice 

din cadrul Primăria Municipiului Bacău. 

 

Cap. VI    Contravenţii şi sancţiuni 

 

 Art.25. Pe locurile de parcare de reşedinţă nu este permisă amplasarea sau 

construirea de garaje, ţarcuri, copertine şi alte asemenea. În cazul constatării 

unei astfel de abateri se aplică amendă potrivit art.28 şi se anulează dreptul de 

parcare. Dezafectarea garajelor, ţarcurilor, etc. se realizează de către Primăria 



Municipiului Bacău, la sesizarea scrisă a oricăror alte persoane sau la sesizarea 

din oficiu. 

 

 Art.26. Constituie contravenţie următoarele fapte: 

a) ocuparea locului de parcare de reşedinţă, atribuit conform prevederilor 

prezentului regulament, de către alte personae decât cele cărora le-a fost 

atribuit; 

b) amplasarea sau construirea de garaje, ţarcuri, montarea ilegală a unor 

însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare sau a unor sisteme de 

blocare a accesului; 

c) neasigurarea curăţeniei în parcări de către beneficiari; 

d) distrugerea platformei de parcare precum şi a însemnelor pentru rezervarea 

locurilor de parcare; 

e) neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăria 

Municipiului Bacău sau a unităţilor cu care colaborează primăria, în vederea 

efectuării diverselor lucrări de marcare, modernizare, lucrări la reţelele 

edilitare etc; 

f) respectarea indicatoarelor şi marcajelor; 

g) păstrarea ordinei la locul de parcare; 

h) interzicerea executării de lucrări de reparaţie şi întreţinere la autovehicule pe 

locurile de parcare; 

i) eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia efectuării unor 

lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaţiului de parcare sau 

dacă locului i s-a atribuit o altă destinaţie publică, cu restituirea sumelor 

achitate anticipat pentru folosirea parcajului. 

 

     Art.27. Faptele prevăzute la art.27 se sancţionează cu amendă 

contravenţională după cum urmează: 

- faptele prevăzute de lit.a) şi b) cu amendă între 200 şi 400  lei; 

- faptele prevăzute de lit.c) cu amendă între 100 şi 200  lei; 

- faptele prevăzute de lit.d) cu amendă între 500 şi 1000  lei, la care se adaugă 

despăgubirile pentru pagubele produse şi obligaţia de refacere a obiectelor 

distruse; 

- faptele prevăzute de lit.e) cu amendă între 200 şi 400  lei. 

- sanctiuni pentru lit. f, g, h, i. ale articolului precedent; 

 

  

Art.28. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 

de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenţie ori, după caz, de la 

data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art.27. 

 

Art.29. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de 

către angajaţii Poliţiei Locale a Municipiului Bacău sau de catre imputerniciti ai 

Primarului Municipiului Bacău. 

Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de agentul 

constatator, în care acesta stabileşte şi sancţiunea aplicată. 

În cazul în care cei care săvârşesc fapte de natura celor prevăzute la art.27 

cu exceptia lit. a din prezentul regulament nu pot fi identificaţi pe loc, agentul 

constatator va fotografia autoturismul, iar identificarea posesorului acestuia se 

va face prin prin interogarea bazei de date a vehiculelor inmatriculate. După 



obţinerea datelor de identificare se va întocmi procesul-verbal de constatare a 

contravenţiei care va fi comunicat contravenientului prin mijloacele stabilite de 

lege. 

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va fi semnat de minim un 

martor. 

 

Art.30. Amenzile aplicate prin procesul-verbal de constatare şi 

sancţionare se vor achita la casieria Primăriei Municipiului Bacău. 

 

Art.31. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei neatacat, precum şi 

hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie 

titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. 

 

Art.32. Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G. 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea 

nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Cap. VII Dispoziţii finale 
 

 Art.33. În cazurile în care asociaţia de proprietari/locatari dintr-un imobil 

arondat unei parcări de reşedinţă informează în scris administraţia locală asupra 

faptului că un locatar nu mai îndeplineşte criteriile de atribuire a unui loc de 

parcare (autovehiculul este înstrăinat sau a devenit nefuncţional, locatarul este 

decedat sau nu mai locuieşte în bloc, etc.), Primăria Municipiului Bacău prin 

Compartiment Evidenta Contracte îl va notifica pe beneficiar/utilizator atât 

asupra încetării dreptului de folosinţă cât şi asupra disponibilizării şi atribuirii 

locului respectiv unui alt solicitant. 

 Art.34 Blocarea autovehiculelor parcate ilegal pe spatiul rezervat in 

intervalul rezervarii revine in sarcina Primariei Municipiului Bacau si se 

efectueaza prin serviciul specializat al acestei institutii. 

Art.35. Primaria Municipiului Bacău nu-şi asumă responsabilitatea pentru 

eventualele pagube rezultate ca urmare a ridicării autovehiculelor parcate ilegal 

pe spaţiile alocate parcărilor de reşedinţă. 

 

                PRIMAR                                                  ARHITECT ŞEF 

ING. ROMEO STAVARACHE                     ALEXANDRU GELIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 la  
REGULAMENT PRIVIND AMENAJAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA LOCURILOR DE PARCARE  

SITUATE IN PARCARILE DE RESEDINTA DE PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU 

 
 
 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE LOC PARCARE DE REŞEDINŢĂ 
PE DOMENIUL PUBLIC 

 
 

Având în vedere procesul verbal de licitaţie nr. ...................... din ……………… şi 
H.C.L. 
Bacau  nr. ………. din …………. privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de 
parcare de reşedinţă de pe raza Municipiului Bacau,  s-a încheiat prezentul contract de 
închiriere loc de parcare, după cum urmează : 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
Art. 1  

MUNICIPIUL BACAU, cu sediul în Bacau, Calea Marasesti nr. 6, cod postal 600017, 
reprezentat legal prin Romeo Stavarache, având funcţia de Primar, în calitate de 
„LOCATOR ” 
şi 
d-nul/d-na .............................................................................................., legitimat cu ........... 

seria ......... 

nr......................CNP.........................................,adresa..................................................................

............ 

reprezentant (în cazul persoanelor juridice) al S.C. 

.......................................................................... cu sediul în Municipiul Bacau , str. 

..............................................................nr. ............ ,bl. ....... ,et. ..... ,ap. ....... , nr. de înregistrare 

la Registrul Comerţului ....................................... , C.U.I. ................................... în calitate de “ 

LOCATAR ” . 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Art. 2  

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui loc de PARCARE DE REŞEDINŢĂ 
situat în Municipiul Bacau, după cum urmează: 
 
Număr înmatriculare:………………………………  
Poziţia:…………………………………………………..  
Strada:…………………………………………………..  
Detalii parcare:………………………………………. 
 
III. TERMENUL: 
Art. 3  

Contractul privind închirierea locului de parcare de reşedinţă nr. 
…………../………………are valabilitate 1(un) an de la data încheierii sau .... luni, respectiv 
perioada rămasă până la sfârşitul anului în curs şi are efect în intervalul orar 16:00 ÷ 8:00. 
 

La expirarea duratei contractului, acesta se va prelungi în mod tacit până la sfârşitul 
anului următor, în cazul în care niciuna dintre părţi nu a notificat denunţarea unilaterală şi 
titularul contractului achită chiria contractuală la termenele stabilite.  
IV. CHIRIA:  
Art. 4  

Taxa de inchiriere anuala stabilită pentru închirierea unui loc parcare de reşedinţă 
este conform art.4 din Regulament (inclusiv T.V.A.) sau pretul de adjudecare a licitatiei sau 
proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului în curs, respectiv …….…lei.  
Art. 5  



Plata taxei de inchiriere se poate face integral, cu termen de plată data de 31 martie 
sau în două tranşe egale, având ca termene de plată 31 martie, respectiv 30 septembrie a 
anului în curs. Neplata la termen atrage majorări de întârziere, conform legislaţiei în 
vigoare.  
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:  
Art. 6  

Obligaţiile locatorului : 
 a) să predea locul de parcare de reşedinţă marcat şi semnalizat adecvat – în funcţie 

de condiţiile meteorologice;  
b) să verifice modul de utilizare şi de întreţinere al spaţiului de parcare de reşedinţă;  
c) să refacă periodic marcajele (în funcţie de condiţiile meteorologice) atunci când 

este nevoie şi, unde este necesar, să amplaseze semne de parcare de reşedinţă, pe 
cheltuiala locatorului;  

d) să asigure locul de parcare de reşedinţă, conform H.C.L. nr. …………….;  
e) să restituie chiriaşului contravaloarea chiriei în cazul în care acesta înstrăinează 

autoturismul înainte de expirarea contractului, proporţional cu perioada rămasă din 
contract în care nu se utilizează locul de parcare de reşedinţă respectiv;  

f) să dispună măsuri pentru eliberarea locurilor de parcare care fac obiectul închirierii 
şi care sunt ocupate de alte autoturisme;  
Art. 7  

Obligaţiile locatarului:  
a) să achite contravaloarea chiriei la termenele stabilite;  
b) să comunice administratorului orice fel de modificare intervenită în statutul său 

juridic sau în datele de identificare. În cazul în care locatarul a înstrăinat autoturismul sau 
apartamentul, acesta are obligaţia ca în termen de 10 zile să înştiinţeze Primăria 
Municipiului Bacau;  

c) să respecte marcajele şi semnalizările spaţiului de parcare de reşedinţă închiriat;  
d) să întreţină corespunzător spaţiul de parcare de reşedinţă închiriat, să nu producă 

distrugerea acestuia, să nu execute lucrări de reparaţii auto, să nu-l folosească pentru 
depozitare, să menţină curăţenia pe timp de vară şi să il deszăpezească pe timp de iarnă;  

e) să predea spaţiul de parcare de reşedinţă la expirarea contractului (să elibereze 
amplasamentul);  

f) să comunice în scris, anticipat, cu cel puţin 30 de zile înainte, intenţia de a renunţa 
la contractul de închiriere;  

g) să prezinte, la reînnoirea expresă a contractului de parcare de reşedinţă, 
certificatul de înmatriculare al autoturismului care face obiectul contractului şi BI/CI al 
titularului de contract;  

h) eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia efectuării unor lucrări 
edilitare care necesită ocuparea temporară a spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a 
atribuit de către Consiliul Local o altă destinaţie publică, cu restituirea sumelor achitate 
anticipat pentru folosirea parcajului. 
VI. SUBÎNCHIRIEREA SAU CESIUNEA:  
Art. 8  

Pe durata contractului, locatarului îi este interzisă subînchirierea, cesiunea sau orice 
altă formă de înstrăinare către terţi a locului de parcare de reşedinţă închiriat;  
VII. ÎNCETAREA, REZILIEREA:  
Art. 9  

Contractul de închiriere încetează dacă una din părţi notifică celeilalte părţi 
denunţarea unilaterală. În cazul în care niciuna dintre părţi nu denunţă expres contractul, 
acesta se prelungeşte tacit până la sfârşitul anului următor.  
Art. 10  

Contractul de închiriere se poate rezilia prin acordul părţilor, cu respectarea 
termenului prevăzut la art. 7 litera f. 
Art. 11  



Rezilirea contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale operează de 
drept fără îndeplinirea unor alte formalităţi.  
Art. 12 

 Rezilierea unilaterală a contractului din iniţiativa locatorului  poate fi făcută în cazuri 
justificate de interes public, pentru motive de utilitate publică, revendicări ale foştilor 
proprietari, alte prevederi ale regulamentului cu privire la amenajarea, întreţinerea şi 
exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Bacau şi ale legislaţiei in vigoare.  

VIII. CLAUZE SPECIALE  
Art. 13  

Orice modificare în contract se face cu acordul scris al locatorului. 
 IX. DISPOZIŢII FINALE:  

Art.14  
Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, astazi ……………………….., câte 

unul pentru fiecare parte contractantă. 
 
LOCATOR,                                                                                                                                     LOCATAR, 
Primar, 
Romeo Stavarache 
 
Secretar, 
Ovidiu Popovici 
 
Director Directia Drumuri Publice, 
Florin Mateuta 
 
Director Directia Patrimoniu, 
Cristina Bardasu 
 
Director Directia Economica, 
Clementina Vinerica 
 
Operator parcare, 
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Anexa 2 la  
REGULAMENT PRIVIND AMENAJAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA LOCURILOR DE PARCARE  

SITUATE IN PARCARILE DE RESEDINTA DE PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU 
 
 

Către, 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 
DIRECTIA DRUMURI PUBLICE 
Calea Mărăşeşti, nr. 6, Bacau, cod postal 600017 
Tel: 0234/581849; Fax: 0234/588757  

 
CERERE 

- închirierea unui loc de parcare de resedinţă – 
Subsemnatul/a……………………………………………………………………, domiciliat/ă în 

Bacău, str……………………………………………………………...., nr. …………,bl. ……………., sc. 
………………., et. ….., ap. ……, tel……………………………………, vă rog să aprobaţi închirierea 
unui loc de parcare de reşedinţă, situat in zona imobilului de domiciliu.  

Anexez prezentei cereri urmatoarele acte: 
- copie după actul de identitate al solicitantului; 
- certificat fiscal emis de Primăria Municipiului Bacău;  
- documente privind imobilul: copie după actul de proprietate, contractul de 

închiriere, actul de donaţie sau moştenire, s.a., după caz; 
- copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau 

folosinţă; 
- documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de 

leasing, act donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., după caz; 
- certificate de handicap, dacă este cazul; 
- declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public sau 

privat al Primariei Municipiului Bacau, curte sau alte posibilităţi de parcare; 
- plan topografic de situaţie sc. 1:500 cu zona în care este amplasat locul de parcare 

solicitat; 

- foto amplasament solicitat. 

Vă mulţumesc !  
 
Data:                                                                                                                    Semnătura:  
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ING. ROMEO STAVARACHE                     ALEXANDRU GELIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3 la  
REGULAMENT PRIVIND AMENAJAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA LOCURILOR DE PARCARE  

SITUATE IN PARCARILE DE RESEDINTA DE PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU 

 
 

 
 

MODALITATEA DE IDENTIFICARE SI MARCAJ A LUCURILOR DE PARCARE 
 

Marcajele pentru locurile de parcare pe partea carosabilă se pot executa de o parte 
sau cealaltă a benzilor de circulaţie, prin linii dispuse după poziţia vehiculelor parcate, astfel: 

 transversală, pe stânga sau pe dreapta benzii de circulaţie, conform exemplului din 
figura 1; 

 înclinată faţă de axa sau marginea căii, conform exemplului din figura 2; 

 paralelă cu axa sau marginea căii, conform exemplului din figura 3.  
 

2,5

5
,0

 
Figura 1  

2,5

5
,0

 
Figura 2  

5,75

2
,5

0

 
Figura 3  

 

 

 

                PRIMAR                                                  ARHITECT ŞEF 

ING. ROMEO STAVARACHE                     ALEXANDRU GELIMAN 

 

 

 

 

 



Anexa 4 la  
REGULAMENT PRIVIND AMENAJAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA LOCURILOR DE PARCARE  

SITUATE IN PARCARILE DE RESEDINTA DE PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU 

  
   EXTRAS DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU INTOCMIT PE 

ANUL 2015  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  
        

Nr. 
crt 

Cod de 
clasificare 

Denumirea bunului, 
adresa 

Elemente de identificare   (adresa nr., nr.de locuri) 
Anul 

dobandirii 
sau dupa 

caz, al darii 
in folosinta 

Valoarea de 
inventar 

Situatia juridica 

Adresa (bloc) 
Stare 

suprafata 
Nr.locuri Suprafata 

0 1 2 3 4 5 6 

PARCARI               

1 1.3.7.2. Str.9 Mai - intersectia str.Marasesti 
  

buna 40 500     domeniu public 

2 1.3.7.2. Str.Marasesti 
7-9-11 

buna 94 1175     domeniu public 

3 1.3.7.2. Str. Gheorghe Apostu 
Club X 

buna 21 262,5     domeniu public 



4 1.3.7.2. Str.Erou Gheorghe Rusu 
4 

buna 17 212,5     domeniu public 

5 1.3.7.2. Str.Gheorghe Apostu 

 
parcare BRD 

buna 12 150     domeniu public 

6 1.3.7.2. Str.1 Mai 
1-3-5 

buna 20 250     domeniu public 

7 1.3.7.2. Str. Gheorghe Apostu 
4-6 

buna 5 62,5     domeniu public 

8 1.3.7.2. Str.Erou Gheorghe Rusu 
Muzeu 

buna 8 100     domeniu public 

9 1.3.7.2. Str.Luminii 

Casa de 
Cultura 

buna 24 300     domeniu public 

10 1.3.7.2. Str.Luminii 
interior 

deteriorata 41 512,5     domeniu public 

11 1.3.7.2. Str.Nicolae Balcescu (parcare cu plata) 
Romtelecom 

buna 8 100     domeniu public 

12 1.3.7.2. Str.Nicolae Balcescu (parcare cu plata) 

Hotel Moldova  

buna 48 600     domeniu public 

13 1.3.7.2. 
Str.Mihai Viteazu - inters.bul.Unirii 
(parcare cu plata) 

Hotel Moldova 
(autom.parcare buna 37 462,5     domeniu public 

14 1.3.7.2. Str.Mihai Viteazu (parcare cu plata) 

pe strada  

buna 225 2812,5     domeniu public 

15 1.3.7.2. Str.Mihai Viteazu (parcare cu plata) 

parcare Banc 
Post  

buna 58 725     domeniu public 

16 1.3.7.2. Pasajul Revolutiei 
  

  22 275     domeniu public 

17 1.3.7.2. Str.Iernii 
  

satisfacat. 100 1250     domeniu public 

18 1.3.7.2. Str.Iernii  
Adapost ALA 

satisfacat. 18 225     domeniu public 

19 1.3.7.2. Str.Iernii 
Cinema Central 

satisfacat. 50 625     domeniu public 

20 1.3.7.2. Str.Iernii 

Camera 
Comert 

buna 40 500     domeniu public 

21 1.3.7.2. Str.Mihai Viteazu  
1 (spate) 

buna 35 437,5     domeniu public 

22 1.3.7.2. Str.Pietii 
  

buna 96 1200     domeniu public 

23 1.3.7.2. Str.Mihai Viteazu 
3 (spate) 

buna 27 337,5     domeniu public 

24 1.3.7.2. Str.9 Mai  
25 (interior) 

buna 65 812,5     domeniu public 



25 1.3.7.2. Str.Dumbravei  
2 (spate) 

buna 23 287,5     domeniu public 

26 1.3.7.2. Str.9 Mai 
21 

buna 28 350     domeniu public 

27 1.3.7.2. Str.9 Mai (parcare cu plata) 
Piata Centrala 

buna 50 625     domeniu public 

28 1.3.7.2. Str.9 Mai 
ASIROM 

buna 12 150     domeniu public 

29 1.3.7.2. Bul.Unirii 
piateta 

buna 50 625     domeniu public 

30 1.3.7.2. Str.Petru Rares 
12 

satisfacat. 10 125     domeniu public 

31 1.3.7.2. Str.Petru Rares 

Catedrala 
Catolica 

buna 35 437,5     domeniu public 

32 1.3.7.2. Str.Petru Rares 
7 (spate) 

satisfacat. 7 87,5     domeniu public 

33 1.3.7.2. Str.Pictor Aman 

14                 
Cascada 

satisfacat. 35 437,5     domeniu public 

34 1.3.7.2. Str.Progresului 
10 

buna 11 137,5     domeniu public 

35 1.3.7.2. Str.Progresului 
6 

buna 9 112,5     domeniu public 

36 1.3.7.2. Str.Pictor Aman 
8 

buna 11 137,5     domeniu public 

37 1.3.7.2. Str.Pictor Aman 
4-6 

buna 10 125     domeniu public 

38 1.3.7.2. Str.Pictor Aman 
1 

buna 20 250     domeniu public 

39 1.3.7.2. Str.Pictor Aman 
nr.7-Club 60 

satisfacat. 17 212,5     domeniu public 

40 1.3.7.2. Str.Pictor Aman 
9 

satisfacat. 17 212,5     domeniu public 

41 1.3.7.2. Aleea Ghioceilor 
Sala atletism 

buna 70 875     domeniu public 

42 1.3.7.2. Aleea Ghioceilor Bazin inot buna 75 937,5     domeniu public 

43 1.3.7.2. Aleea Ghioceilor 
Bazin inot-fata 

buna 30 375     domeniu public 

44 1.3.7.2. 9 Mai 

Biserica 
Precista buna 30 375     domeniu public 

45 1.3.7.2. 9 Mai 
42 

buna 12 150     domeniu public 

46 1.3.7.2. 9 Mai 
4-6 

buna 7 87,5     domeniu public 

47 1.3.7.2. 9 Mai 

Medical 
Service buna 12 150     domeniu public 



48 1.3.7.2. 9 Mai 

Banca 
Romaneasca buna 22 275     domeniu public 

49 1.3.7.2. 9 Mai 

Stadion 
municipal buna 110 1375     domeniu public 

50 1.3.7.2. Stadionului 

 
Sala Sporturilor buna 20 250     domeniu public 

51 1.3.7.2. Aeroportului 
2 

buna 13+14 337,5     domeniu public 

52 1.3.7.2. Aeroportului 
4 

buna 22 275     domeniu public 

53 1.3.7.2. Aeroportului 
PT 246 

buna 9 112,5     domeniu public 

54 1.3.7.2. Republicii 
56 A 

buna 5 62,5     domeniu public 

55 1.3.7.2. Republicii 
68 A 

buna 43 537,5     domeniu public 

56 1.3.7.2. Republicii 
70 

buna 40 500     domeniu public 

57 1.3.7.2. Republicii 
68-70 

buna 8 100     domeniu public 

58 1.3.7.2. Republicii 
72 

buna 17 212,5     domeniu public 

59 1.3.7.2. Republicii 
74 

buna 21 262,5     domeniu public 

60 1.3.7.2. Henri Coanda 

Evidenta 
populatiei 

buna 31 387,5     domeniu public 

61 1.3.7.2. Aviatorilor 
Scoala 15 

buna 12 150     domeniu public 

62 1.3.7.2. Aviatorilor 
C 2 

buna 11 137,5     domeniu public 

63 1.3.7.2. Aviatorilor 
C 1 

buna 8+3 137,5     domeniu public 

64 1.3.7.2. Aviatorilor 
4 

buna 15 187,5     domeniu public 

65 1.3.7.2. Republicii 
54 

buna 10 125     domeniu public 

66 1.3.7.2. Aviatorilor 
bloc nou 

buna 21 262,5     domeniu public 

67 1.3.7.2. Republicii 
62 

buna 6+10 200     domeniu public 

68 1.3.7.2. Republicii 
60 

buna 25 312,5     domeniu public 

69 1.3.7.2. Republicii 
58-60 

buna 15 187,5     domeniu public 

70 1.3.7.2. Neptun 
12 

buna 10 125     domeniu public 

71 1.3.7.2. Aviatorilor 
13 

buna 20 250     domeniu public 



72 1.3.7.2. Aviatorilor 
CT 

buna 9 112,5     domeniu public 

73 1.3.7.2. Aviatorilor 
27 

buna 7 87,5     domeniu public 

74 1.3.7.2. Neptun 
10 

buna 27 337,5     domeniu public 

75 1.3.7.2. Neptun 
8 

buna 10 125     domeniu public 

76 1.3.7.2. Neptun 
2 

buna 10 125     domeniu public 

77 1.3.7.2. Republicii 
34 

buna 10 125     domeniu public 

78 1.3.7.2. Republicii 
52 

buna 19 237,5     domeniu public 

79 1.3.7.2. Aviatorilor 
35 

buna 14 175     domeniu public 

80 1.3.7.2. Narciselor 
7 

buna 40 500     domeniu public 

81 1.3.7.2. Aleea Constructorului 
1 

buna 45 562,5     domeniu public 

82 1.3.7.2. Banca Nationala 
3 

buna 24 300     domeniu public 

83 1.3.7.2. Banca Nationala 
25 

buna 15 187,5     domeniu public 

84 1.3.7.2. Banca Nationala 
43 

buna 21 262,5     domeniu public 

85 1.3.7.2. Banca Nationala 
CT 

buna 45 562,5     domeniu public 

86 1.3.7.2. Banca Nationala 

16-22                 
31-33 

buna 24 300     domeniu public 

87 1.3.7.2. Martrir Horia 
6-8 

buna 41 512,5     domeniu public 

88 1.3.7.2. Martrir Horia 
17 

buna 18 225     domeniu public 

89 1.3.7.2. Martir Crisan 
  

buna 12 150     domeniu public 

90 1.3.7.2. Martir Crisan 
9 

buna 30 375     domeniu public 

91 1.3.7.2. Ardealului 
1-3-5 

buna 17 212,5     domeniu public 

92 1.3.7.2. Ardealului 
2-4-6 

buna 15 187,5     domeniu public 

93 1.3.7.2. Radu Negru 
4 

buna 15 187,5     domeniu public 

94 1.3.7.2. Radu Negru 
1-3-5 

buna 37 462,5     domeniu public 

95 1.3.7.2. Radu Negru 
9 

buna 12 150     domeniu public 

96 1.3.7.2. Mioritei 
80 

buna 22 275     domeniu public 

97 1.3.7.2. Mioritei 
84 

buna 3 37,5     domeniu public 



98 1.3.7.2. Mioritei 
29 

buna 13 162,5     domeniu public 

99 1.3.7.2. Ion Luca 
5 

buna 24 300     domeniu public 

100 1.3.7.2. Ion Luca 
7 

buna 5 62,5     domeniu public 

101 1.3.7.2. Energiei 
30 

buna 28 350     domeniu public 

102 1.3.7.2. Energiei 
25 

buna 19 237,5     domeniu public 

103 1.3.7.2. Energiei 
21 

buna 5 62,5     domeniu public 

104 1.3.7.2. Veniamin Costache 
3 

buna 18 225     domeniu public 

105 1.3.7.2. Banatului 
4 

buna 8 100     domeniu public 

106 1.3.7.2. Apusului 
6 

buna 10 125     domeniu public 

107 1.3.7.2. Apusului 
CT 

buna 11 137,5     domeniu public 

108 1.3.7.2. Apusului 
32 

buna 6 75     domeniu public 

109 1.3.7.2. Maramures 
3 

buna 9 112,5     domeniu public 

110 1.3.7.2. Mihai Eminescu 

Dispensar 
medical 

buna 23 287,5     domeniu public 

111 1.3.7.2. Mihai Eminescu 
Teleconstructia 

buna 16 200     domeniu public 

112 1.3.7.2. Letea 
12-fata 

buna 12 150     domeniu public 

113 1.3.7.2. Letea 
10-fata 

buna 6 75     domeniu public 

114 1.3.7.2. Letea 
8-fata 

buna 6 75     domeniu public 

115 1.3.7.2. Letea 
9 A 

buna 8 100     domeniu public 

116 1.3.7.2. Letea 
9 B 

buna 4 50     domeniu public 

117 1.3.7.2. Letea 
9 

buna 10 125     domeniu public 

118 1.3.7.2. Orizontului 
4 A 

buna 22 275     domeniu public 

119 1.3.7.2. Orizontului 
6 A 

buna 39 487,5     domeniu public 

120 1.3.7.2. Milcov 
97 A 

buna 19 237,5     domeniu public 

121 1.3.7.2. Milcov 
63,65,67 

buna 28 350     domeniu public 

122 1.3.7.2. Milcov 
  

buna 10 125     domeniu public 

123 1.3.7.2. Milcov 
71 fata 

buna 28 350     domeniu public 



124 1.3.7.2. Milcov  
71, 73, 79 

buna 17 212,5     domeniu public 

125 1.3.7.2. Milcov  
79 capat  

buna 18 225     domeniu public 

126 1.3.7.2. Milcov 
73 C 

buna 14 175     domeniu public 

127 1.3.7.2. Milcov  
77 

buna 8 100     domeniu public 

128 1.3.7.2. Milcov  87 buna 26 325     domeniu public 

129 1.3.7.2. Milcov  89 A buna 35 437,5     domeniu public 

130 1.3.7.2. Calea Republicii 1 B buna 30 375     domeniu public 

131 1.3.7.2. Calea Republicii 1 langa pod buna 70 875     domeniu public 

132 1.3.7.2. Calea Republicii 1 spate buna 18 225     domeniu public 

133 1.3.7.2. Bicaz 1321 buna 40 500     domeniu public 

134 1.3.7.2. Bucegi  

133 gard 
biserica 

buna 18 225     domeniu public 

135 1.3.7.2. Bucegi  123 fata buna 24 300     domeniu public 

136 1.3.7.2. Bucegi  117-119 buna 15 187,5     domeniu public 

137 1.3.7.2. Bucegi  113 fata buna 40 500     domeniu public 

138 1.3.7.2. Bucegi  131 spate buna 8 100     domeniu public 

139 1.3.7.2. Narciselor  24-turn spate buna 12 150     domeniu public 

140 1.3.7.2. Narciselor  24-turn fata buna 8 100     domeniu public 

141 1.3.7.2. Narciselor  22-turn buna 20 250     domeniu public 

142 1.3.7.2. Fagaras 8 spate buna 16 200     domeniu public 

143 1.3.7.2. Fagaras  6-8 buna 50 625     domeniu public 

144 1.3.7.2. Fagaras  4 fata buna 10 125     domeniu public 

145 1.3.7.2. Bucegi  140 fata buna 14 175     domeniu public 

146 1.3.7.2. Bucegi  138 fata buna 12 150     domeniu public 

147 1.3.7.2. Bucegi  138 alveola buna 10 125     domeniu public 

148 1.3.7.2. Milcov 85-89 buna 12 150     domeniu public 

149 1.3.7.2. Orizontului 
4-6            

satisfacat. 16 200     domeniu public 



150 1.3.7.2. Letea 
3 

buna 4 50     domeniu public 

151 1.3.7.2. Letea 
10 

buna 10 125     domeniu public 

152 1.3.7.2. Marasesti 
189 

buna 60 750     domeniu public 

153 1.3.7.2. Garofitei 
13 

buna 18 225     domeniu public 

154 1.3.7.2. Garofitei 
19 

buna 24 300     domeniu public 

155 1.3.7.2. Fagaras 
ANL 

buna 50 625     domeniu public 

156 1.3.7.2. Milcov 
Bazar 

buna 32 400     domeniu public 

157 1.3.7.2. Narciselor 
bloc ANL spate 

buna 10 125     domeniu public 

158 1.3.7.2. Toamnei 
E2-E3 

buna 32 400     domeniu public 

159 1.3.7.2. Alecu Russo 
34-36 

buna 11 137,5     domeniu public 

160 1.3.7.2. Alecu Russo 
35 spate 

buna 9 112,5     domeniu public 

161 1.3.7.2. Alecu Russo 
33G-33H 

buna 9 112,5     domeniu public 

162 1.3.7.2. Alecu Russo 
33H spate 

buna 11 137,5     domeniu public 

163 1.3.7.2. Alecu Russo 
39-41 

satisfacat. 53 662,5     domeniu public 

164 1.3.7.2. Alecu Russo 
35 

buna 23 287,5     domeniu public 

165 1.3.7.2. Alecu Russo 
57 fata 

buna 5 62,5     domeniu public 

166 1.3.7.2. Alecu Russo 
57 lateral 

buna 2 25     domeniu public 

167 1.3.7.2. Alecu Russo 
45-47 

buna 12 150     domeniu public 

168 1.3.7.2. Alecu Russo 
47 

buna 7 87,5     domeniu public 

169 1.3.7.2. Alecu Russo 
47-49 

satisfacat. 12 150     domeniu public 

170 1.3.7.2. Alecu Russo 
51 stanga 

buna 3 37,5     domeniu public 

171 1.3.7.2. Alecu Russo 
53 

buna 4 50     domeniu public 

172 1.3.7.2. Alecu Russo 
55 

buna 8 100     domeniu public 

173 1.3.7.2. Milcov 
140 

buna 23 287,5     domeniu public 

174 1.3.7.2. Milcov 
142-144 

buna 10 125     domeniu public 

175 1.3.7.2. Calea Marasesti  
151 spate 

satisfacat. 28 350     domeniu public 



176 1.3.7.2. Cornisa Bistritei 
3 dreapta 

buna 8 100     domeniu public 

177 1.3.7.2. Cornisa Bistritei 
3 stanga 

satisfacat. 8 100     domeniu public 

178 1.3.7.2. Cornisa Bistritei  
17dreapta 

buna 7 87,5     domeniu public 

179 1.3.7.2. Pictor Andreescu 
PT 12 

buna 10 125     domeniu public 

180 1.3.7.2. Cornisa Bistritei  
25 (spre Sc.10) 

satisfacat. 30 375     domeniu public 

181 1.3.7.2. Cornisa Bistritei  
23 (spre Sc.10) 

buna 5 62,5     domeniu public 

182 1.3.7.2. Cornisa Bistritei  
6 

buna 17 212,5     domeniu public 

183 1.3.7.2. Cornisa Bistritei  
6-7 

buna 11 137,5     domeniu public 

184 1.3.7.2. Cornisa Bistritei  
7-7A spate 

buna 23 287,5     domeniu public 

185 1.3.7.2. Cornisa Bistritei  
8 

buna 5 62,5     domeniu public 

186 1.3.7.2. Cornisa Bistritei  
8-9 

buna 9 112,5     domeniu public 

187 1.3.7.2. Cornisa Bistritei  
9-10 

buna 23 287,5     domeniu public 

188 1.3.7.2. Cornisa Bistritei  
10-11 

buna 20 250     domeniu public 

189 1.3.7.2. Cornisa Bistritei  
11-12 

buna 20 250     domeniu public 

190 1.3.7.2. Cornisa Bistritei  
12 spate 

satisfacat. 6 75     domeniu public 

191 1.3.7.2. Alecu Russo 
33 spate 

buna 44 550     domeniu public 

192 1.3.7.2. Alecu Russo 
34 

buna 20 250     domeniu public 

193 1.3.7.2. Complex Orizont 
  

buna 16 200     domeniu public 

194 1.3.7.2. Castanilor 

4-spate 
restaurant buna 30 375     domeniu public 

195 1.3.7.2. Castanilor 
4 A 

buna 10 125     domeniu public 

196 1.3.7.2. Frasinului 
4 

buna 16 200     domeniu public 

197 1.3.7.2. Parcare Piata Sud 
  

buna 62 775     domeniu public 

198 1.3.7.2. Panselelor 
5, 12, PT 26 

satisfacat. 14 175     domeniu public 

199 1.3.7.2. Panselelor 
10 

buna 16 200     domeniu public 

200 1.3.7.2. Panselelor 
6 

buna 16 200     domeniu public 



201 1.3.7.2. Spiru Haret - Carpati 
  

buna 20 250     domeniu public 

202 1.3.7.2. Carpati  
16 spate 

buna 22 275     domeniu public 

203 1.3.7.2. Spiru Haret  
Politie 

buna 100 1250     domeniu public 

204 1.3.7.2. Alexei Tolstoi 
Politie 

buna 166 2075     domeniu public 

205 1.3.7.2. Garofitei 
1 

buna 40 500     domeniu public 

206 1.3.7.2. Viorelelor 
5 

buna 30 375     domeniu public 

207 1.3.7.2. Viorelelor 
3 D 

buna 25 312,5     domeniu public 

208 1.3.7.2. Viorelelor 
3 A 

buna 42 525     domeniu public 

209 1.3.7.2. Carpati  
2 

buna 50 625     domeniu public 

210 1.3.7.2. 9 Mai 
62 

buna 18 225     domeniu public 

211 1.3.7.2. Nufarului 
13 

buna 6 75     domeniu public 

212 1.3.7.2. Alexandru Cel Bun 
  

buna 54 675     domeniu public 

213 1.3.7.2. Valea Alba 
PT 41 

buna 16 200     domeniu public 

214 1.3.7.2. Florilor 
Biserica  

buna 5 62,5     domeniu public 

215 1.3.7.2. Vadul Bistritei 
52-54 

buna 64 800     domeniu public 

216 1.3.7.2. B-dul Unirii 
15 

buna 47 587,5     domeniu public 

217 1.3.7.2. Petru Rares 
12 

satisfacat. 35 437,5     domeniu public 

218 1.3.7.2. Livezilor 
9 

buna 40 500     domeniu public 

219 1.3.7.2. Stadionului 
11-17 capat 

buna 25 312,5     domeniu public 

220 1.3.7.2. Stadionului 
17, sc.A 

buna 4 50     domeniu public 

221 1.3.7.2. Stadionului 
17, sc.B 

buna 5 62,5     domeniu public 

222 1.3.7.2. Stadionului 
15, sc.A 

buna 7 87,5     domeniu public 

223 1.3.7.2. Viorelelor 
2 

buna 10 125     domeniu public 

224 1.3.7.2. Miron Costin 
85 

buna 30 375     domeniu public 

225 1.3.7.2. Miron Costin 
85,11 

buna 8 100     domeniu public 

226 1.3.7.2. Miron Costin 
85,83 

satisfacat. 14 175     domeniu public 



227 1.3.7.2. Mircea Eliade 
9 

buna 7 87,5     domeniu public 

228 1.3.7.2. Mircea Eliade 
8 

buna 35 437,5     domeniu public 

229 1.3.7.2. Milcov 
10 

buna 20 250     domeniu public 

230 1.3.7.2. Milcov 
10 

buna 6 75     domeniu public 

231 1.3.7.2. Mircea Eliade 
8 

satisfacat. 6 75     domeniu public 

232 1.3.7.2. Mircea Eliade 
9 

buna 18 225     domeniu public 

233 1.3.7.2. Mircea Eliade 
2 

buna 20 250     domeniu public 

234 1.3.7.2. Mircea Eliade 

5-langa gard 
ASCOMA buna 28 350     domeniu public 

235 1.3.7.2. Mircea Eliade 
5 

buna 6 75     domeniu public 

236 1.3.7.2. Mircea Eliade 
13 

buna 40 500     domeniu public 

237 1.3.7.2. Mircea Eliade 
11 

buna 14 175     domeniu public 

238 1.3.7.2. Miron Costin 
75,79 

buna 16 200     domeniu public 

239 1.3.7.2. Lalelelor 
9 

buna 17 212,5     domeniu public 

240 1.3.7.2. Lalelelor 
8 

buna 18 225     domeniu public 

241 1.3.7.2. Lalelelor 
7 D 

satisfacat. 6 75     domeniu public 

242 1.3.7.2. Lalelelor 
7 

buna 18 225     domeniu public 

243 1.3.7.2. Lalelelor 
6 

buna 6 75     domeniu public 

244 1.3.7.2. Miron Costin 
7 

satisfacat. 6 75     domeniu public 

245 1.3.7.2. Lalelelor 
5 

satisfacat. 9 112,5     domeniu public 

246 1.3.7.2. Lalelelor 
1B, 5 

buna 12 150     domeniu public 

247 1.3.7.2. Lalelelor 
4A 

buna 20 250     domeniu public 

248 1.3.7.2. Miron Costin 
19,33,39 

buna 76 950     domeniu public 

249 1.3.7.2. Miron Costin 
9 

buna 6 75     domeniu public 

250 1.3.7.2. Miron Costin 
5, 7 

buna 20 250     domeniu public 

251 1.3.7.2. Aleea Visinului 
10B 

buna 6 75     domeniu public 

252 1.3.7.2. Aleea Visinului 
11 

buna 18 225     domeniu public 



253 1.3.7.2. Aleea Visinului 
11 

buna 10 125     domeniu public 

254 1.3.7.2. Aleea Visinului 
2 A 

buna 14 175     domeniu public 

255 1.3.7.2. Aleea Visinului 
1 B, C 

buna 9 112,5     domeniu public 

256 1.3.7.2. Miron Costin 
1 

buna 26 325     domeniu public 

257 1.3.7.2. Alexandru Cel Bun 
strada 

buna 188 2350     domeniu public 

258 1.3.7.2. Dumbrava Rosie 
Raiffeisen 

buna 12 150     domeniu public 

259 1.3.7.2. Marasesti 
10 

buna 12 150     domeniu public 

260 1.3.7.2. Marasesti 
12 

buna 15 187,5     domeniu public 

261 1.3.7.2. Vasile Alecsandri 
Prefectura 

buna 60 750     domeniu public 

262 1.3.7.2. I.S.Sturza 
Biblioteca 

satisfacat. 12 150     domeniu public 

263 1.3.7.2. I.S.Sturza 
3 spate 

satisfacat. 3 37,5     domeniu public 

264 1.3.7.2. Razboieni 
interior 

buna 12 150     domeniu public 

265 1.3.7.2. Nicolae Balcescu 
3 

buna 10 125     domeniu public 

266 1.3.7.2. Nicolae Balcescu 
5 spate 

buna 60 750     domeniu public 

267 1.3.7.2. Nicolae Balcescu (parcare cu plata) 

5-Parcul 
Trandafirilor 

buna 21 262,5     domeniu public 

268 1.3.7.2. Calea Marasesti  
4 spate 

buna 26 325     domeniu public 

269 1.3.7.2. I.S.Sturza 
28 

satisfacat. 12 150     domeniu public 

270 1.3.7.2. Oituz  
1 

buna 10 125     domeniu public 

271 1.3.7.2. Armoniei 
6 

buna 8 100     domeniu public 

272 1.3.7.2. Razboieni 
12 

buna 15 187,5     domeniu public 

273 1.3.7.2. Razboieni 
Adm.Financiara 

buna 10 125     domeniu public 

274 1.3.7.2. Iernii 
Teatru-spate 

satisfacat. 18 225     domeniu public 

275 1.3.7.2. Razboieni 
7 spate 

buna 20 250     domeniu public 

276 1.3.7.2. Vasile Alecsandri 
IPJ 

buna 38 475     domeniu public 

277 1.3.7.2. Vasile Alecsandri 
39 

buna 27 337,5     domeniu public 

278 1.3.7.2. Aleea Parcului 
14 

buna 10 125     domeniu public 



279 1.3.7.2. Aleea Parcului 
6 

buna 18 225     domeniu public 

280 1.3.7.2. Stefan Cel Mare 
8 

buna 12 150     domeniu public 

281 1.3.7.2. Stefan Cel Mare 
10 

buna 22 275     domeniu public 

282 1.3.7.2. Stefan Cel Mare 
10-12 

buna 22 275     domeniu public 

283 1.3.7.2. Stefan Cel Mare 
18 

buna 10 125     domeniu public 

284 1.3.7.2. Stefan Cel Mare 
E-ON 

buna 14 175     domeniu public 

285 1.3.7.2. Mioritei 
4 

buna 8 100     domeniu public 

286 1.3.7.2. Mioritei 
6 

buna 6 75     domeniu public 

287 1.3.7.2. Mioritei 
10 

buna 34 425     domeniu public 

288 1.3.7.2. 22 Decembrie 

Comunitatea 
Evrei satisfacat. 55 687,5     domeniu public 

289 1.3.7.2. Stefan Cel Mare  
7 

buna 38 475     domeniu public 

290 1.3.7.2. 22 Decembrie 
16 

buna 10 125     domeniu public 

291 1.3.7.2. 22 Decembrie 
1 

buna 8 100     domeniu public 

292 1.3.7.2. Iosif Cocea 
1 

buna 12 150     domeniu public 

293 1.3.7.2. Costache Negri 
3 

buna 12 150     domeniu public 

294 1.3.7.2. Iosif Cocea 
4 

buna 32 400     domeniu public 

295 1.3.7.2. Iosif Cocea 
4 Vogue 

buna 6 75     domeniu public 

296 1.3.7.2. Mioritei 
14 

buna 18 225     domeniu public 

297 1.3.7.2. Piata Mioritei 
  

buna 95 1187,5     domeniu public 

298 1.3.7.2. Logofat Tautu 
5 

buna 25 312,5     domeniu public 

299 1.3.7.2. Stefan Cel Mare 
11 

buna 31 387,5     domeniu public 

300 1.3.7.2. Stefan Cel Mare  
PT 59 

buna 39 487,5     domeniu public 

301 1.3.7.2. Prieteniei  
10 spate 

buna 12 150     domeniu public 

302 1.3.7.2. Prieteniei  
12 spate 

buna 12 150     domeniu public 

303 1.3.7.2. Prieteniei  
14 

satisfacat. 8 100     domeniu public 

304 1.3.7.2. Prieteniei  
3 spate 

buna 48 600     domeniu public 



305 1.3.7.2. Stefan Cel Mare  
11 

buna 60 750     domeniu public 

306 1.3.7.2. Stefan Cel Mare  
13 

buna 60 750     domeniu public 

307 1.3.7.2. 9 Mai 
35 

buna 7 87,5     domeniu public 

308 1.3.7.2. 9 Mai 
33 

buna 23 287,5     domeniu public 

309 1.3.7.2. 9 Mai 

Banca 
Transilvania 

satisfacat. 22 275     domeniu public 

310 1.3.7.2. 9 Mai 

Banca 
Carpatica 

satisfacat. 36 450     domeniu public 

311 1.3.7.2. Mioritei 1 buna 13 162,5     domeniu public 

312 1.3.7.2. Mioritei 
1 

buna 6 75     domeniu public 

313 1.3.7.2. 9 Mai 31 spate buna 4 50     domeniu public 

314 1.3.7.2. Mioritei 3 spate buna 48 600     domeniu public 

315 1.3.7.2. Slanicului 4 buna 4 50     domeniu public 

316 1.3.7.2. Slanicului 3 buna 2 25     domeniu public 

317 1.3.7.2. Slanicului CT buna 16 200     domeniu public 

318 1.3.7.2. Slanicului 5 lateral buna 15 187,5     domeniu public 

319 1.3.7.2. Mioritei 5 satisfacat. 3 37,5     domeniu public 

320 1.3.7.2. Banca Nationala 42 buna 22 275     domeniu public 

321 1.3.7.2. Stefan Cel Mare  30 buna 7 87,5     domeniu public 

322 1.3.7.2. Stefan Cel Mare  32 buna 9 112,5     domeniu public 

323 1.3.7.2. Stefan Cel Mare  40 buna 15 187,5     domeniu public 

324 1.3.7.2. Stefan Cel Mare  42 buna 14 175     domeniu public 

325 1.3.7.2. Stefan Cel Mare  46 buna 11 137,5     domeniu public 

326 1.3.7.2. Aprodu Purice 
12 

buna 45 562,5     domeniu public 

327 1.3.7.2. Aprodu Purice 
PT 63 

buna 6 75     domeniu public 

328 1.3.7.2. Prelungirea Bradului 
123 

buna 6 75     domeniu public 

329 1.3.7.2. Tazlaului 
1-2 

buna 4 50     domeniu public 

330 1.3.7.2. Tazlaului 
2-4 

satisfacat. 11 137,5     domeniu public 



331 1.3.7.2. Tazlaului 
3-6 

buna 17 212,5     domeniu public 

332 1.3.7.2. Prelungirea Bradului 
115-119 

buna 20 250     domeniu public 

333 1.3.7.2. Prelungirea Bradului 
119-121 

buna 12 150     domeniu public 

334 1.3.7.2. Prelungirea Bradului 
119 

buna 4 50     domeniu public 

335 1.3.7.2. Prelungirea Bradului 
110 

buna 10 125     domeniu public 

336 1.3.7.2. Calugareni 
16 

buna 26 325     domeniu public 

337 1.3.7.2. Calugareni 
12 

buna 14 175     domeniu public 

338 1.3.7.2. Digul Barnat 
15-17 

buna 13 162,5     domeniu public 

339 1.3.7.2. Calugareni 
2 

buna 19 237,5     domeniu public 

340 1.3.7.2. Aprodu Purice 
2 

satisfacat. 6 75     domeniu public 

341 1.3.7.2. Calugareni 
2-4 

buna 77 962,5     domeniu public 

342 1.3.7.2. Calugareni 

10-colt cu 
Zefirului 4 buna 16 200     domeniu public 

343 1.3.7.2. Digu Barnat 
7 

buna 21 262,5     domeniu public 

344 1.3.7.2. Calugareni 
2 

buna 20 250     domeniu public 

345 1.3.7.2. Digu Barnat 
PT 62 

satisfacat. 8 100     domeniu public 

346 1.3.7.2. 22 Decembrie 
21 spate 

buna 73 912,5     domeniu public 

347 1.3.7.2. Zefirului 
1 spate 

buna 20 250     domeniu public 

348 1.3.7.2. Calugareni  
11 spate 

buna 32 400     domeniu public 

349 1.3.7.2. Prelungirea Bradului  
102 spate 

buna 20 250     domeniu public 

350 1.3.7.2. Prelungirea Bradului  
104 spate 

buna 16 200     domeniu public 

351 1.3.7.2. Prelungirea Bradului  
100 spate 

buna 20 250     domeniu public 

352 1.3.7.2. Aprodu Purice 
11 

buna 15 187,5     domeniu public 

353 1.3.7.2. Tazlaului 
4 

buna 10 125     domeniu public 

354 1.3.7.2. Digu Barnat 
3-5 

buna 20 250     domeniu public 

355 1.3.7.2. Digu Barnat 
17 

buna 10 125     domeniu public 

356 1.3.7.2. Digu Barnat 
3 

buna 8 100     domeniu public 



357 1.3.7.2. Henry Coanda 
Colegiul 

D.Mangeron buna 9 112,5     domeniu public 

358 1.3.7.2. Henry Coanda 
  

satisfacat. 6 75     domeniu public 

359 1.3.7.2. Henry Coanda 
10 

satisfacat. 5 62,5     domeniu public 

360 1.3.7.2. Henry Coanda 
Garaje 

buna 60 750     domeniu public 

361 1.3.7.2. Henry Coanda 
3 

buna 5 62,5     domeniu public 

362 1.3.7.2. Henry Coanda 
7 spate 

buna 10 125     domeniu public 

363 1.3.7.2. Republicii 
88 

buna 14 175     domeniu public 

364 1.3.7.2. Republicii 
86 lateral 

buna 6 75     domeniu public 

365 1.3.7.2. Republicii 
76 

buna 32 400     domeniu public 

366 1.3.7.2. Aleea Proiectantului 
CT 

buna 26 325     domeniu public 

367 1.3.7.2. Aleea Proiectantului 
6 

buna 22 275     domeniu public 

368 1.3.7.2. Aleea Proiectantului 
8 

buna 26 325     domeniu public 

369 1.3.7.2. Aleea Electricienilor 
  

buna 10 125     domeniu public 

370 1.3.7.2. Aleea Proiectantului 
1 fata 

buna 8 100     domeniu public 

371 1.3.7.2. Aleea Proiectantului 
4 

buna 7 87,5     domeniu public 

372 1.3.7.2. Aleea Electricienilor 
2 

buna 50 625     domeniu public 

373 1.3.7.2. Bicaz 
inters.Chimiei 

satisfacat. 26 325     domeniu public 

374 1.3.7.2. Aleea Electricienilor 
Garaje 

buna 38 475     domeniu public 

375 1.3.7.2. Parcari Razboieni + Oituz nr.1 
  

pavaj ecologic 28 435,60 2011 58806 domeniu public 

376 1.3.7.2. Parcare Hatman Berescu 
  

pavaj ecologic 40 763,67 2011 103095 domeniu public 

377 1.3.7.2. Parcare Miorita 

10 

pavaj ecologic 9 155,75 2011 21026 domeniu public 



378 1.3.7.2. Parcari Petru Rares 
7-9 

pavaj ecologic 69 1722,26 2011 232505 domeniu public 

379 1.3.7.2. Parcari Neagoe Voda 

  

pavaj ecologic 27 546,67 2011 73800 domeniu public 

380 1.3.7.2. Parcari Ardealului 

  

pavaj ecologic 33 503,20 2011 67932 domeniu public 

381 1.3.7.2. Parcare 9 Mai nr.46 
  

pavaj ecologic 15 378,15 2011 51051 domeniu public 

382 1.3.7.2. Parcare Marasesti (Piata Sud) 
  

pavaj ecologic 7 109,52 2011 14785 domeniu public 

383 1.3.7.2. Parcari Lalelelor 
  

pavaj ecologic 20 364,32 2011 49183 domeniu public 

384 1.3.7.2. Parcare Republicii 
  

pavaj ecologic 10 185,40 2011 25029 domeniu public 

385 1.3.7.2. Parcare Valea Alba bl.7 
  

pavaj ecologic 20 460,00 2011 62100 domeniu public 

386 1.3.7.2. Nufarului bl.11 (spate) 
bl.11 

pavaj ecologic 15 250,00 2012 33750 domeniu public 

387 1.3.7.2. 1 Mai bl.5 (spate) 
bl.5 (spate) 

pavaj ecologic 28 355,00 2012 47925 domeniu public 

388 1.3.7.2. Neagoe Voda bl.31 

bl.31 

pavaj ecologic 11 346,00 2012 46710 domeniu public 

389 1.3.7.2. Bucegi - intersectie Narciselor 

  

pavaj ecologic 20 474,00 2012 63990 domeniu public 

390 1.3.7.2. Tazlaului 
  

pavaj ecologic 40 1605,00 2012 216675 domeniu public 

391 1.3.7.2. Stefan Cel Mare nr.30 

30 

pavaj ecologic 18 633,00 2012 85455 domeniu public 

392 1.3.7.2. Carpati PT 9 
PT9 

pavaj ecologic 10 560,00 2012 75600 domeniu public 

393 1.3.7.2. Logofat Tautu bl.11 

bl.11 

pavaj ecologic 8 1315,00 2012 177525 domeniu public 

394 1.3.7.2. Bucegi 113-115-117-119 
  

pavaj ecologic 100 988,00 2012 133380 domeniu public 

395 1.3.7.2. Ardealului bl.1-3 

1-3 

pavaj ecologic 17 390,00 2012 52650 domeniu public 

396 1.3.7.2. Cornisa Bistritei 
  

pavaj ecologic 58 1651,00 2012 222885 domeniu public 



397 1.3.7.2. Aleea Proiectantului 
  

pavaj ecologic 123 2969,00 2012 400815 domeniu public 

398 1.3.7.2. Aviatorilor 
  

pavaj ecologic 50 1100,00 2012 148500 domeniu public 

399 1.3.7.2. Alunului nr.1 - 1 bis 

1-1 bis 

pavaj ecologic 153 1027,00 2012 138645 domeniu public 

400 1.3.7.2. Luminii 

  

pavaj ecologic 20 254,00 2012 34290 domeniu public 

401 1.3.7.2. Primaverii 9-11 

9-11 

pavaj ecologic 16 200,00 2012 27000 domeniu public 

402 1.3.7.2. Iernii 
  

pavaj ecologic 25 348,00 2012 46980 domeniu public 

403 1.3.7.2. Intersectie str.Oituz-I.S.Sturza 
  

pavaj ecologic 72 817,00 2012 110295 domeniu public 

404 1.3.7.2. Stefan Guse 
  

pavaj ecologic 280 3500,00 2012 472500 domeniu public 

405 1.3.7.2. Stadionului 

  pavaj  gros.8 
cm 17 220,94 2013 19487 domeniu public 

406 1.3.7.2. Stadion Letea 
  

pavaj ecologic 13 170,42 2013 15029 domeniu public 

407 1.3.7.2. Strand Letea 
  

pavaj ecologic 20 246,30 2013 21724 domeniu public 

408 1.3.7.2. Parc Nord 
  

pavaj ecologic 68 860,36 2013 75885 domeniu public 

409 1.3.7.2. Parc Nord 
  pavaj gros.8 

cm 125 1566,07 2013 138129 domeniu public 

410 1.3.7.2. Hatman Berescu (langa parc Nord) 
  

pavaj ecologic 64 804,52 2013 70960 domeniu public 

411 1.3.7.2. Calea Marasesti  
  

pavaj 8 cm 66 828,25 2013 93498 domeniu public 

412 1.3.7.2. Calea Marasesti (Curcanul de Aur) 
  

pavaj 8 cm 10 237,70 2013 26855 domeniu public 

413 1.3.7.2. Calea Marasesti (ING) 
  

pavaj 8 cm 72 904,13 2013 79744 domeniu public 

414 1.3.7.2. Casa de Cultura 
  

pavaj 8 cm 20 251,21 2013 23931 domeniu public 

415 1.3.7.2. Parc Republicii 
  

pavaj ecologic 125 1569,57 2013 241687 domeniu public 



416 1.3.7.2. Parcare Spital Calea Marasesti 
  

pavaj 8 cm 30 378,21 2013 33359 domeniu public 

417 1.3.7.2. Republicii bl.76 / b / c 
  

pavaj ecologic 5 56,67 2013 8726 domeniu public 

414 1.3.7.2. Energiei 
  

pavaj ecologic 20 248,04 2013 38193 domeniu public 

415 1.3.7.2. Toamnei 
  

pav.ec. 75 1198,00 2014 173710 dom.public 

416 1.3.7.2. Veniamin Costache 
  

pav.ec. 4 70,00 2014 10150 dom.public 

417 1.3.7.2. Banatului 
  

pav.ec. 4 5o 2014 7250 dom.public 

418 1.3.7.2. Calugareni 1-3 
  

pav.ec. 88 1400,00 2014 203000 dom.public 

415 1.3.7.2. Bucium 2-4 
  

pav.ec. 26 419,00 2014 60755 dom.public 

416 1.3.7.2. Banatului 3 
  

pav.ec. 2 26,00 2014 3770 dom.public 

417 1.3.7.2. Intersectie Energiei-Bacovia 
  

pav.ec. 14 180,00 2014 26100 dom.public 

418 1.3.7.2. Livezilor 1-2 
  

pav.ec. 7 93,00 2014 13485 dom.public 

419 1.3.7.2. Bradului 
  

pav.ec. 61 760,00 2014 110200 dom.public 

420 1.3.7.2. Garii 
  

asfalt 35 438,00 2014 21900 dom.public 

421 1.3.7.2. Garii 70 
  

pav.ec. 19 234,00 2014 33930 dom.public 

422 1.3.7.2. Ana Ipatescu 
  

pav.ec. 9 242,00 2014 35090 dom.public 

423 1.3.7.2. Nufarului 
  

pav.ec. 5 99,50 2014 14427 dom.public 

424 1.3.7.2. Bistrita lac-1-garaje 
  

pav.ec. 18 242,00 2014 35090 dom.public 

425 1.3.7.2. Bistrita lac-2-garaje 
  

pav.ec. 7 105,00 2014 15225 dom.public 

426 1.3.7.2. Nufarului garaje 
  

pav.ec. 23 446,00 2014 64670 dom.public 

427 1.3.7.2. Bistrita lac -centrala termica 
  

pav.ec. 22 296,00 2014 42920 dom.public 



428 1.3.7.2. Bistrita lac-transformator 
  

pav.ec. 18 234,00 2014 33930 dom.public 

429 1.3.7.2. Acces Nucului 
  

pav.ec. 1o 129,00 2014 18705 dom.public 

430 1.3.7.2. Nucului 2 
  

pav.ec. 15 194,00 2014 28130 dom.public 

431 1.3.7.2. Apusului intersectie Maramures 
  

pav.ec. 29 370,00 2014 53650 dom.public 

432 1.3.7.2. George Bacovia 65 
  

pav.ec. 35 440,00 2014 63800 dom.public 

433 1.3.7.2. Ion Luca bl.7 
  

pav.ec. 9 112,00 2014 16240 dom.public 

434 1.3.7.2. Metalurgiei -dispensar 
  

pav.ec. 6 78,00 2014 11310 dom.public 

435 1.3.7.2. Bicaz 13 
  

pav.ec. 13 216,00 2014 31320 dom.public 

436 1.3.7.2. Electricienilor case 
  

pav.ec. 2 14,00 2014 2030 dom.public 

437 1.3.7..2. Toamnei 1 
  

pav.ec. 14 173,00 2014 25085 dom.public 

438 1.3.7.2. Toamnei 2 
  

pav.ec. 9 119,00 2014 17255 dom.public 

439 1.3.7.2. Toamnei 3 
  

pav.ec. 7 86,00 2014 12470 dom.public 

440 1.3.7.2. Toamnei 4 
  

pav.ec. 7 92,00 2014 13340 dom.public 

441 1.3.7.2. Toamnei 5 
  

pav.ec. 16 202,00 2014 29290 dom.public 

442 1.3.7.2. Toamnei 6 
  

pav.ec. 17 274,00 2014 39730 dom.public 

443 1.3.7.2. Toamnei 7 
  

pav.ec. 15 194,00 2014 28130 dom.public 

444 13.7.2. Toamnei 8 
  

pav.ec. 22 352,00 2014 51041 dom.public 

445 1.3.7.2. Garii bl.82 
  

pav.ec. 15 192,00 2014 27840 dom.public 

446 1.3.7.2. Garii bl.70 
  

pav.ec. 31 390,00 2014 56550 dom.public 

447 1.3.7.2. Garii bl.84 
  

pav.ec. 25 317,00 2014 45065 dom.public 



448 1.3.7.2. Logofat Tautu 
  

pav.ec. 10 127,00 2014 18415 dom.public 

449 1.3.7.2. Soimului 
  

pav.ec. 9 147,00 2014 21315 dom.publicf 

450 1.3.7.2. Electricienilor -case 
  

pav.ec. 32 521,00 2014 75545 dom.public 

451 1.3.7.2. Bicaz 15 
  

pav.ec. 17 270,00 2014 39150 dom.public 

452 1.3.7.2. Bicaz 13 
  

pav.ec. 8 125,00 2014 18125 dom.public 

453 1.3.7.2. Otelarilor 1 
  

pav.ec. 56 897,00 2014 130065 dom.public 

454 1.3.7.2. Otelarilor 2 

  

pav.ec. 75 1206,00 2014 174870 dom.public 

455 1.3.7.2. Metalurgiei 
  

pav.ec. 34 543 2014 78735 dom.public 

457 1.3.7.2. Metalurgiei dispensar 
 

pav.ec. 13 161 2014 23345 dom.public 
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STUDIU DE IMPACT  
 
 

Proiect de Hotărâre  
privind aprobarea   

REGULAMENTULUI PRIVIND AMENAJAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA LOCURILOR DE 
PARCARE SITUATE IN PARCARILE DE RESEDINTA DE PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU 

 

 

 
Secţiunea 1 

Motivul emiterii actului normativ 
 

                          Parcarea este un element esential care trebuie luat in considerare atunci cand se 
doreste crearea unui mediu rezidential atractiv. Unele zone rezidentiale nu pot asigura locuri 
pentru parcare datorita spatiului limitat. Sunt des intalnite situatii cand cei mai multi dintre 
rezidenti parcheaza vehiculele pe trotuare, incurcand circulatia pietonilor, sau chiar pe strada, 
creand probleme de vizibilitate pentru soferi, sau blocand circulatia datorita faptului ca pe alocuri 
strazile sunt destul de inguste. 
                        Este necesara introducerea unor reglementari unitare privind parcarea autovehiculelor 
in cartierele cu locuinte colective si gasirea unor modalitati eficiente de stimulare a respectarii 
acestor reglementari.                      

 
Secţiunea a 2- a 

Impactul economico - social al proiectului de act normativ 
 

                           Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală. 
                             Avand in vedere necesitatea crearii unui cadru legal unitar care sa reglementeze 
parcarea, staţionarea şi oprirea vehiculelor pe reţeaua stradală a Municipiului Bacău, amenajarea, 
întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare, precum şi blocarea, ridicarea, transportul, 
depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe drumurile publice, dar si 
asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, asigurarea parcării 
autovehiculelor în condiţii de siguranţă, descongestionarea drumurilor publice din zona centrală şi 
a drumurilor publice cu trafic intens, facilitarea accesului la obiectivele de interes public, protejarea 



pietonilor prin asigurarea unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuare. 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul financiar asupra bugetului local 
REGULAMENTUL PRIVIND AMENAJAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA 

LOCURILOR DE PARCARE SITUATE IN PARCARILE DE RESEDINTA DE PE RAZA MUNICIPIULUI 
BACĂU va constitui sursa de atragere de venituri la bugetul local Bacau. 

Aceste venituri vor fi utilizate cu precadere in amenajarea de noi spatii de parcare de 
resedinta. 
 

Secţiunea a 4-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

                        Proiectul de act normativ propus priveşte necesitatea continuarea asigurării parcarilor 
pentru cetatenii municipiului şi se stabileşte după reglementările legale în vigoare. 
 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra mediului 
           

                        Proiectul de act normativ propus vizeaza si reglementarea amenajarii a spatii noi de 
parcare  care se vor realiza cu autorizatie de constructie conform legii50/1991. La baza acestor 
autorizatii de constructie va sta si acordul emis de Agentia pentru Protectia Mediului Bacau. 
                       Noile locuri de parcare de resedinta vor fi situate la o distanta de maxim 30 de metri de 
frontul imobilelor utilizate de locatari.  
                      Noile locuri de parcare de resedinta vor fi situate la o distanta de minimum 5 metri de 
ferestrele apartamentelor din blocurile de locuinte, conform Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului 
Sanatatii (actualizat). 
 
 

Secţiunea a 6-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 
                    Se vor respecta prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, respectiv: 
     -    Consultare publică prin intermediul: Site-ul Primăriei municipiului BACAU; publicare anunţ – 
mass-media locală; 



 
Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul 

proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND AMENAJAREA, 
ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA LOCURILOR DE PARCARE SITUATE IN PARCARILE 
DE RESEDINTA DE PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU 

Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate prevederile 
Legii 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în MO 
nr.679/05.11.2013. 

 
 

ARHITECT SEF, 
ALEXANDRU   VASILE  GELIMAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea a 7-a 
Măsuri de implementare 

                     După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis: Politiei Locale, Directiei 
Drumuri Publice, Direcţiei Economice, directiilor, serviciilor şi compartimentelor interesate din 
cadrul Primăriei municipiului BACAU spre luare la cunoştinţă şi punere în aplicare. 
 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
MUNICIPIUL BACAU 
DIRECTIA ARHITECT SEF 
NR………../……….. 

APROB 
PRIMAR 

ROMEO STAVARACHE 
 
 
 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE 

la proiectul de hotarare privind propunerea de aprobare a 

REGULAMENTULUI PRIVIND AMENAJAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA 

LOCURILOR DE PARCARE SITUATE IN PARCARILE DE RESEDINTA DE PE RAZA 

MUNICIPIULUI BACĂU 

 
 

                        Este necesara introducerea unor reglementari unitare privind 

parcarea autovehiculelor in cartierele cu locuinte colective din municipiul Bacau si 

gasirea unor modalitati eficiente de stimulare a respectarii acestor reglementari.         

              

ARHITECT SEF, 
ALEXANDRU   VASILE  GELIMAN 

 
 

 

 

 

                             Parcarea este un element esential care trebuie luat in considerare atunci 

cand se doreste crearea unui mediu rezidential atractiv. Unele zone rezidentiale nu pot 

asigura locuri pentru parcare datorita spatiului limitat. Sunt des intalnite situatii cand 

cei mai multi dintre rezidenti parcheaza vehiculele pe trotuare, incurcand circulatia 

pietonilor, sau chiar pe strada, creand probleme de vizibilitate pentru soferi, sau 

blocand circulatia datorita faptului ca pe alocuri strazile sunt destul de inguste. 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
MUNICIPIUL BACAU 
DIRECTIA ARHITECT SEF 
NR………../……….. 

APROB 
PRIMAR 

ROMEO STAVARACHE 
 
 
 

 
REFERAT 

privind propunerea de aprobare a 
REGULAMENTULUI PRIVIND AMENAJAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA 
LOCURILOR DE PARCARE SITUATE IN PARCARILE DE RESEDINTA DE PE RAZA 

MUNICIPIULUI BACĂU 
 
 

Avand in vedere necesitatea crearii unui cadru legal unitar care sa reglementeze 

parcarea, staţionarea şi oprirea vehiculelor pe reţeaua stradală a Municipiului Bacău, 

amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare, precum şi blocarea, 

ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar 

pe drumurile publice, dar si asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe 

drumurile publice, asigurarea parcării autovehiculelor în condiţii de siguranţă, 

descongestionarea drumurilor publice din zona centrală şi a drumurilor publice cu trafic 

intens,  facilitarea accesului la obiectivele de interes public, protejarea pietonilor prin 

asigurarea unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuare, consideram oportuna 

propunerea de aprobare a unui REGULAMENT PRIVIND AMENAJAREA, 

ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA LOCURILOR DE PARCARE SITUATE IN PARCARILE 

DE RESEDINTA DE PE RAZA MUNICIPIULUI BACĂU in forma inaintata. 

 

Architect sef, 
Geliman Vasile Alexandru 

 
 


