
 ROMANIA  
 JUDETUL BACAU  
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 

 HOTARÂRE 
privind modificarea si completarea  Hotarârii Consiliului Local al 

Municipiului Bacau nr. 175 din 29.06.2006 
 

Consiliul Local al Municipiului Bacau: 
Având în vedere: 
• Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 175 din 29.06.2006,  

prin care s -a  aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial si procedura de eliberare a 
Autorizatiei de Functionare si Profil de activitate, precum si  Autorizatiei de Amplasare si 
Profil de Activitate; 

• Referatul nr.28572 /20.07.2006 înaintat de Directia Juridica si Administratie  
Publica Locala, cu propunerea de modificare si completare a HCL nr. 175 din 29.06.2006; 

• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau; 
În baza dispozitiilor art. 38(6) lit. „a” pct.19 si  46(1) din Legea 215/2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv prin Legea 
nr.286/06.07.2006. 

H o t a r a s t  e: 
Articol 1 – Se aproba modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al 

Municipiului Bacau nr. 175 din 29.06.2006, si anume : 
I.  art. 7 aliniatul 2 din Anexa nr. 1- Regulamentul  de Urbanism Comercial- , din HCL nr. 
175/2006,  va avea urmatorul continut : 
„Autorizatiile de functionare si profil de activitate solicitate a fi emise pentru  sediu social 
sau pentru spatiile declarate ca puncte de lucru in care nu se desfasoara activitati de comert 
, alimentatie publica sau productie se elibereaza o singura data si vor fi valabile pana la 
schimbarea proprietarului sediului , a sediului sau a regimului juridic al spatiului declarat si 
inregistrat ca sediu sau punct de lucru,  cu obligatia titularului activitatii de a achita taxa 
anuala de autorizare .” 
II. la art. 8 din Anexa nr. 2 – Procedura de eliberare a autorizatiei de functionare si profil 
de activitate si a autorizatiei de amplasare si profil de activitate - , din HCL nr. 175/2006, 
dupa aliniatul 2 se introduce aliniatul 3, care va avea urmatorul continut : 
„Autorizatiile de functionare si profil de activitate solicitate a fi emise pentru  sediu social 
sau pentru spatiile declarate ca puncte de lucru in care nu se desfasoara activitati de comert 
, alimentatie publica sau productie se elibereaza o singura data si vor fi valabile pana la 
schimbarea proprietarului sediului , a sediului sau a regimului juridic al spatiului declarat si 
inregistrat ca sediu sau punct de lucru,  cu obligatia titularului activitatii de a achita taxa 
anuala de autorizare .” 
    Articol 2  - Celelalte prevederi ale Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 
175 din 29.06.2006, sunt si ramân în vigoare. 
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