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PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor legal 
constituite  din municipiul Bacău, proiectul de hotarâre privind aprobarea formularului 
Autorizaţiei de Execuţie (Spargere) pentru lucrări la sol şi subterane executate la 
reţelele tehnico-edilitare, pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău, 
constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, pentru nerespectarea normelor de 
autorizare la aceste lucrări, precum şi abrogarea Hotărârii nr. 313/30.08.2007, a 
Consiliului Local al Municipiului Bacău, spre studiu şi analiză.    
        Acest proiect poate  fi consultat şi la sediul Primăriei  Municipiului  Bacău, unde se 
află afişat. 
        În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite  din municipiul Bacău,  
vor  putea trimite în scris  propuneri, sugestii sau opinii  până la data de  26.10.2009, la 
Primăria Municipiului Bacău, domnului cons.juridic Caleap Florin, sau pe adresa de e-
mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro. 
           

 
            ROMÂNIA 
            JUDEŢUL BACĂU 
            PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea formularului Autorizaţiei de Execuţie (Spargere) pentru lucrări la sol 
şi subterane executate la reţelele tehnico-edilitare, pe domeniul public şi privat al 

municipiului Bacău, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, pentru nerespectarea 
normelor de autorizare la aceste lucrări, precum şi abrogarea Hotărârii nr. 

313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

    Având în vedere: 
•  Prevederile art. 120 (1) şi (2) şi art. 121 (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei 

publice locale, republicată, ulterior modificată şi completată; 
•  Prevederile art. 3 (4) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, precum şi Lista „Anexă” la această lege, pct. III; 
•  Prevederile art. 2 (2), art. 8 (2) lit. „d” şi art. 15 (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 

2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

•  Referatul nr. 4778/05.08.2009, al Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău; 
•  Adresa nr.4746/04.08.2009, a Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău; 
•  Hotărârea nr. 313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău; 
•  Prevederile art. 47 şi art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 

locale, republicată, ulterior modificată şi completată; 
•  Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău; 

 
 În baza dispoziţiilor art. 36 (2) lit. „c” alin. (9)  şi ale art. 45 (2) lit. „e” din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ulterior modificată şi completată; 
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HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. (1) Se aprobă formularul Autorizaţiei de Execuţie (Spargere) care va fi eliberată de 
Primarul municipiului Bacău, la cererea persoanelor fizice şi juridice, pentru lucrări la sol şi 
subterane, executate la reţelele tehnico-edilitare, pe domeniul public şi privat al municipiului 
Bacău. 
              (2) Formularul Autorizaţiei de Execuţie (Spargere) este prevăzut în Anexa nr. 1, la 
prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. (1) Se interzice persoanelor fizice şi juridice române şi străine, să execute lucrări la 
reţelele tehnico-edilitare pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău, fără Autorizaţie 
de Execuţie (Spargere). 
     (2) Cei care încalcă prevederile alin.(1) săvârşesc fapte contravenţionale şi se 
sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei, care se aplică executantului lucrării. 
 
Art. 3. Persoanele juridice care au început executarea lucrărilor pe domeniul public şi privat 
al municipiului Bacău şi nu respectă condiţiile prevăzute în actul de acceptare (autorizaţie), 
săvârşesc fapte contravenţionale care se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 2000 lei şi 
se aplică executantului lucrării, prevăzut în Autorizaţia de Execuţie. 
 
Art. 4. Persoanele fizice şi reprezentanţii legali ai persoanelor juridice care sunt găsiţi că 
execută lucrări pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău şi refuză să se supună 
verificării, la cererea agentului constatator, săvârşesc fapte contravenţionale care se 
sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei. 
 
Art. 5. Nerespectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravenţională, 
civilă sau penală, după caz. 
 
Art. 6. Sumele provenite din amenzile aplicate în temeiul prezentei hotărâri, se fac venit 
integral la bugetul local. 
 
Art. 7.  (1) Contravenţia se constată şi se sancţionează printr-un proces-verbal, Anexa nr. 2 la 
prezenta  hotărâre, încheiat de către Primarul Municipiului Bacău sau împuterniciţii acestuia, 
stabiliţi prin dispoziţie. 
    (2) Persoanele care constată contravenţia şi sunt denumite în mod generic „agenţi 
constatatori” aplică sancţiunea. 
              (3) Procedura de aplicare a sancţiunilor contravenţionale de către agentul constatator, 
este cea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.07.2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
            
Art. 8. (1) Formularul Autorizaţiei de Execuţie (Spargere), Anexa nr. 1 şi Procesul-verbal de 
constatarea şi sancţionare a contravenţiei, Anexa nr. 2, fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art. 9. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Codului de procedură 
civilă, cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi 
cu Ordonanţa Guvernului nr. 43/28.08.1997, privind regimul drumurilor, republicată şi 
actualizată. 
 
Art. 10. Cu data prezentei, Hotărârea nr. 313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului 
Bacău, se abrogă. 
 
Art. 11. Hotărârea va fi comunicată la Direcţia Juridică şi Administraţie Locală, Poliţiei 
Primăriei Municipiului Bacău, Direcţiei Drumuri Publice, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului 
Reţele şi Iluminat Public, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău şi Poliţiei Municipiului 
Bacău. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Ing. ROMEO STAVARACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Gh.Is./A.P./Ex.1/Ds.XXI-13 
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ROMANIA              ANEXA NR.1 
JUDETUL BACAU                            LA HOTARAREA NR.____DIN _____2009 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 
SERVICIUL RETELE SI ILUMINAT PUBLIC 
 
 
                    AUTORIZAŢIE DE EXECUTIE (SPARGERE) 
 

pentru lucrări pe domeniul public si privat al municipiului Bacau executate 
la retelele tehnico-edilitare 

 

Nr_______________din___________/20___ 
 
EXECUTANT: S.C.____________________________cu sediul în _____________str._________________ 
nr_____bl_____sc_____ap____judeţul_______________tel_________________nr. de înmatriculare R.C. 
_______________ CUI _________________cont nr ______________________________________  deschis 
la____________________________ reprezentat de director _______________________________________ 
 
RESPONSABIL DE LUCRARE: D-l _____________________________ identificat cu BI/CI seria ______ 
nr. _______________ CNP ________________________ domiciliat în __________________________ 
str._____________________________________ nr ____ bl ___ sc ____ ap ____ judeţ _______________ tel 
____________________ . 
 
BENEFICIARUL LUCRĂRII _________________________________________cu domiciliul/sediul în 
_____________str_______________________________nr_____bl_____sc_____ap_____judeţ __________ 
reprezentat de dl_____________________________________ identificat cu BI/CI seria _________ nr. 
____________________ CNP________________________ tel______________________________ cu 
domiciliul in _____________ str_______________________ nr______ ap_____ . 
 
DENUMIRE SI IDENTIFICARE LUCRARE ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
VALABILITATE AUTORIZARE: Data începerii lucrărilor_______________________________ 
      Data finalizării lucrărilor______________________________ 
 

Taxa pentru eliberarea prezentei  în sumă de ______lei, a fost achitată cu ordinul de plată/chitanţa 
nr___________________/20___ 
 Prezenta autorizatie se elibereaza in conformitate cu OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor 
(actualizata), Legea 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, Legea 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si cu OG nr 2/2001 privind  regimul juridic al 
contraventiilor, pentru orice lucrare de executie (spargere) pe domeniul public si privat al municipiului Bacau 
cu respectarea conditiilor prevazute pe verso si a celor de mai jos: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
    PRIMAR                  SEF SERVICIU 

ING. ROMEO STAVARACHE                       ING. TOADER OTETEA 
     
 
                                                   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
          ING. ROMEO STAVARACHE 
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    DS.15/EX.2 

 
CONDIŢII DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR IMPUSE PRIN 

AUTORIZAŢIA NR:__________________________ 
 
 

1. Executantul nu va începe lucrările fără a avea asigurată baza tehnico-materială completă pentru 
punctul de lucru autorizat, precum şi utilajele necesare pentru săpare, spargere şi refacere a 
suprafeţelor de teren afectate de lucrare. 
2. Pentru lucrări în carosabil, trotuar sau alei betonate se vor utiliza în mod obligatoriu utilaje de tăiat 
cu disc.  
3. Traseul lucrărilor va fi cel avizat de Direcţia de Drumuri Publice din cadrul Primăriei Municipiului 
Bacău, pe planul de situaţie din documentaţia tehnică. 
4. Executantul va lua măsuri pentru securitatea pietonilor şi autovehiculelor care circulă în zona 
lucrărilor, folosind indicatoarele de circulaţie şi mijloacele de semnalizare legale adecvate pentru 
timp de zi şi de noapte precum şi panouri indicatoare dreptunghiulare cu denumirea firmei executante 
care să poată fi observate uşor din ambele sensuri de circulaţie. 
5. Pământul şi celelalte resturi rezultate în urma săpăturii vor fi evacuate din zona lucrărilor în locuri 
stabilite de Primăria municipiului Bacău refacerea ulterioară efectuându-se cu materiale 
corespunzătoare. 
6. Executantul este obligat să solicite asistenţă tehnică de la toţi deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare 
din zona lucrărilor pe tot parcursul acestora. 

În situaţia descoperirii unor edificii arheologice sau a altor reţele edilitare de care nu s-a avut 
cunoştinţă la momentul eliberării autorizaţiei, lucrările se vor opri imediat şi vor fi anunţaţi factorii 
responsabili (Primăria municipiului Bacău şi proprietarul reţelelor sau edificiilor respective). 

7. Aducerea la starea iniţială a suprafetelor afectate de lucrare se va face folosind utilaje 
corespunzatoare pentru compactare, cu respectarea stricta a tehnologiei de refacere pentru sistem 
rutier, in conformitate cu fisa tehnologica anexata. Refacerea spatiului verde afectat in timpul 
lucrarilor se va face prin nivelare, completare cu pământ vegetal si însămânţare cu gazon . 
8.Dosarul definitiv al instalatiei, ce se depune la administratorul retelei executate în vederea 
încheierii contractului de furnizare, va cuprinde în mod obligatoriu şi copie după autorizaţia de 
execuţie (spargere) a lucrărilor pe domeniul Primariei precum şi după procesul verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor impus prin autorizaţia de execuţie (spargere). 
9. Termenul de garanţie pentru lucrările care fac obiectul prezentei autorizaţii este de 24 luni de la 
data receptiei la terminarea lucrarilor ,data la care se face receptia finala.Receptia la terminarea 
lucrarilor si receptia finala se fac de catre Primaria municipiului Bacau la solicitarea executantului. 
Lucrarea nerecepţionată se consideră nepreluată şi rămâne în continuare în sarcina executantului pana 
la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor. 
10. Executantul este răspunzător de respectarea termenelor si a conditiilor prezentei autorizatii 
precum si a prevederilor O.G. nr.43/1997, Legea 213/1998, Legea 215/2001 (republicate si 
actualizate)si OG nr2/2001. 
11. Beneficiarul lucrării răspunde solidar cu executantul privind respectarea condiţiilor impuse de 
prezenta autorizaţie. 
 
                 BENEFICIAR,                      EXECUTANT 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU                       ANEXA NR. 2 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU             LA HOTĂRÂREA NR.__________DIN_________2009 
POLIŢIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU 
 
 

PROCES  VERBAL   Seria ................ Nr................ 
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 

 
Încheiat astăzi ..........................................., locul ........................................................................ din municipiul Bacău Agent 
constatator ................................................................, având funcţia de ........................................................................... la 
.......................................................................................................... în cadrul Poliţiei Primăriei municipiului Bacău, în calitate 
de împuternicit al Primarului Municipiului Bacău în temeiul Dispoziţiei nr. ......................... din ..................., în urma controlului 
efectuat în data de ................................................., ora ................, locul ................................................................. 
........................................................................................................................ din municipiul Bacău, am constatat că: 
.............................................................................................., fiul lui ...................................... şi al ....................................... cu 
domiciliul (sediul) în ........................................, str. .................................................., nr. ...., bl...... , sc. ....., ap. ...., judeţ 
..........................., legitimat cu B.I./C.I. seria ......, nr. ......................, eliberat de ..................................................., C.N.P./C.U.I. 
........................................., număr de înregistrare la Of. Reg. Comerţului .............................................., reprezentată de 
........................................................................, legitimat cu B.I./C.I. seria .........., nr. ........................, în calitate de 
........................................................................................................................................................, a săvârşit următoarele fapte: 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
Fapta  descrisă constituie contravenţie conform art. ........................................ din ..................................................... şi art. 
....................................... din ........................................................., sancţionate de art. ....................................... din 
................................................................... şi art. ...................................... din ....................................................... cu amendă 
de la ............................................ lei până la ........................................................... lei. 
Faţă de contravenţia constatată stabilesc următoarele sancţiuni:  AVERTISMENT/AMENDĂ:............................................... 
(.......................................................................) lei. 
Amenda se va achita la Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Primăriei municipiului Bacău, în contul 
RO84TREZ06121350201xxxxx în termen de 15 zile de la comunicarea prezentului proces verbal. 
În conformitate cu art. 28 alin.(1) din O.G. 2/2001 contravenientul poate să achite în termen de 48 de ore, la Direcţia Impozite 
şi Taxe Locale a Primăriei municipiului Bacău, in contul RO84TREZ06121350201xxxxx,  jumătate din minimul amenzii, adică 
suma de .............................. lei, iar copia chitanţei de plată şi a procesului-verbal să le remita Poliţiei Primăriei municipiului 
Bacău în termenul menţionat. 
În baza art. 24 din O.G. 2/2001, dispun ridicarea în vederea confiscării a bunurilor menţionate în anexa la prezentul 
proces-verbal, aparţinând lui ............................................................................................................ domiciliat (cu sediul) în 
............................................................., C.N.P./C.U.I. ............................................................, care vor fi depuse la sediul 
Poliţiei Primăriei municipiului Bacău până la valorificare. 
În temeiul art.5 alin.(3) din O.G. nr.2/2001, dispun următoarele sancţiuni complementare........................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 
Contravenientul nu se află de faţă / refuză / nu poate să semneze procesul-verbal. De faţă a fost următorul martor:  
...................................................................................... domiciliat în ............................................................................. .............. 
.................................................................................................................... B.I./C.I. seria.............. nr............................ .............. 
CNP ....................................................................... .     
Alte menţiuni: 
Obiecţiunile contravenientului:....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
Motivul lipsei martorului ................................................................................................................................................. .............. 
....................................................................................................................................................................................................... 
Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării 
acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului verbal se depune la Judecătoria Bacău str. Oituz nr. 20.  
Prezentul proces-verbal constituie înştiinţare de plată.În caz de neachitare a amenzii în termen de 15 zile de la comunicarea 
procesului-verbal, se va trece la executare silită, conform prevederilor legale în vigoare la data prezentului proces-verbal. 
Prezentul proces verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare. 
 

        
          Agent constatator,                                                Martor,                                                 Contravenient,      
 
............................................................................................................................................................................................ 

 
Primar, 

Ing. Romeo Stavarache 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea formularului Autorizaţiei de Execuţie 
(Spargere) pentru lucrări la sol şi subterane executate la reţelele tehnico-edilitare, pe 
domeniul public şi privat al municipiului Bacău, constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor, pentru nerespectarea normelor de autorizare la aceste lucrări, precum 
şi abrogarea Hotărârii nr. 313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău 
 
 
 Prin Hotărârea nr. 313/30.08.2007, Consiliul Local al Municipiului Bacău a aprobat 
formularul Autorizaţiei de Execuţie (Spargere) care se eliberează de Primarul Municipiului 
Bacău, la cererea persoanelor fizice şi juridice, pentru lucrări subterane şi la sol pe domeniul 
public şi privat al municipiului Bacău, executate la reţelele tehnico-edilitare. 
 În această hotărâre nu s-au prevăzut şi măsurile de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor, pentru nerespectarea normelor de autorizare la aceste lucrări, respectiv cele 
stabilite în atribuţiile consiliilor populare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, 
privind regimul juridic al contravenţiilor. 
 În acest sens, se impune să abrogăm H.C.L. nr. 313/30.08.2007 şi să se elaboreze o 
hotărâre completă, atât pentru aprobarea formularului de autorizaţie cât şi pentru constatarea 
şi sancţionarea contravenţiilor, în acest domeniu de activitate. 
 Faptele contravenţionale prevăzute în prezentul proiect de hotărâre vor fi constatate şi 
sancţionate de primar sau împuterniciţii acestuia, prin dispoziţie, care vor fi de la Poliţia 
Primăriei Municipiului Bacău. 
 Procedura de aplicare a sancţiunilor contravenţionale este cea prevăzută de O.U.G. nr. 
2/2001. 
 Faţă de cele expuse vă rugăm să adoptaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
Ing. ROMEO STAVARACHE 
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ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
VICEPRIMARUL  MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECŢIA DRUMURI PUBLICE 
POLIŢIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU 
SERVICIUL REŢELE ŞI ILUMINAT PUBLIC 
 

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru 
avizarea proiectului de hotarare privind aprobarea formularului Autorizaţiei de 

Execuţie (Spargere) pentru lucrări la sol şi subterane executate la reţelele tehnico-
edilitare, pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău, constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor, pentru nerespectarea normelor de autorizare la aceste lucrări, precum 
şi abrogarea Hotărârii nr. 313/30.08.2007, a Consiliului Local al Municipiului Bacău 

 
 

 
 Proiectul de hotărâre care se promovează, este un act juridic de mare necesitate pentru 
municipiul Bacău, deoarece se reglementează autorizarea executării lucrărilor tehnico-
edilitare subterane sau la sol, pe domeniul public şi privat al municipiului Bacău, precum şi 
constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale în acest domeniu de activitate. 
 Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 
  
 
 

VICEPRIMAR,       DIRECTOR, 
           Ing. DRAGOŞ LUCHIAN              Ing. MATEUŢĂ FLORIN 
 
 
 
 

          DIRECTOR,     ŞEF SERVICIU, 
              Col. RUSU IONEL                 Ing. OŢETEA TEODOR 

 
 
 

 


