
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  
legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind modificarea 
si completarea H.C.L. Bacău nr. 175 /29.06.2006 prin care a fost aprobat 
Regulamentul de Urbanism Comercial şi procedura de eliberare a Autorizaţiei 
de Funcţionare şi Profil de activitate, precum şi a Autorizaţiei de Amplasare şi 
Profil de Activitate, modificata si completata, spre studiu şi analiză.    
       Acest proiect poate  fi consultat şi la sediul Primăriei  Municipiului  Bacău, 
unde a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.6273/2 din 21.08.2013.
        În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile legal constituite  din municipiul 
Bacău, vor putea trimite în scris  propuneri, sugestii sau opinii la Primăria 
Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail 
aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, până la data de 02.09.2013 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea  H.C.L. Bacău nr. 175 /29.06.2006 prin 
care a fost aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial şi procedura de 
eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de activitate, precum şi a 
Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate, modificata si completata 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
Având în vedere:

- Referatul nr.6129/09.08.2013 inaintat de Compartimentul Autorizare Activitate
Economica si Transport din cadrul Primariei Municipiului Bacau;

- Expunerea de motive nr.6263/21.08.2013 a Viceprimarului Municipiului Bacau,
- Raportul nr.6264/21.08.2013 al compartimentelor de specialitate;
- Prevederile HCL Bacău nr.175/29.06.2006, prin care s-a  aprobat Regulamentul 

de Urbanism Comercial şi procedura de eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare 
şi Profil de activitate, precum şi a Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de 
Activitate, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

- Prevederile art.6(1)(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;

         În baza dispozitiilor art.36(2) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicata si actualizata, 



HOTĂRĂŞTE 

Art.1. – Se aprobă modificarea si completarea HCL Bacau nr.175/2006 prin care s-a  
aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial şi procedura de eliberare a Autorizaţiei 
de Funcţionare şi Profil de activitate, precum şi a Autorizaţiei de Amplasare şi Profil 
de Activitate, modificata si completata, dupa cum urmeaza :

 la Anexa 1 – “Regulamentul de Urbanism Comercial” articolul 8 punctul „b”
va avea următoarea formă: „spaţiul în care urmează să se desfăşoare activitatea 
să fie construit cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea executării 
construcţiilor, să fie legal deţinut în folosinţă sau proprietate de persoana 
fizică/juridică, să fie înregistrat la Direcţia Economică din cadrul Primăriei 
Municipiului Bacău şi pe rolul fiscal al acestuia să nu fie înregistrate debite 
privind impozitele şi taxele locale”. 

 la Anexa 1- “Regulament de Urbanism Comercial” articolul 13 punctul „a” va
avea următoarea formă: „spaţiul în care se desfăşoară activitatea să fie deţinut 
în mod legal, să fie edificat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să 
fie înregistrat la Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Bacău şi 
pe rolul fiscal al acestuia să nu fie înregistrate debite privind impozitele şi 
taxele locale”.

 la Anexa 1 – “Regulament de Urbanism Comercial” se completează articolul 
27 cu punctul „k” având următorul conţinut: „neînregistrarea spaţiului la 
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău sau existenţa 
debitelor aferente dreptului de proprietate al acestuia”.

 la Anexa 2 – “Procedura de Eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de 
Activitate şi a Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate “ articolul 4 
punctele „b” şi „c” vor avea următoarea formă : 

-  b) terenul pe care urmează să se desfăşoare activitatea să fie legal 
deţinut în folosinţă sau proprietate de persoana fizică/juridică, să fie înregistrat 
la Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Bacău şi pe rolul fiscal 
al acestuia să nu fie înregistrate debite privind impozitele şi taxele locale” 

-  c) spaţiul în care se desfăşoară activitatea să fie deţinut în mod legal, să 
fie edificat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să fie înregistrat la 
Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Bacău şi pe rolul fiscal al 
acestuia să nu fie înregistrate debite privind impozitele şi taxele locale”. 
 la Anexa 2 – “Procedura de Eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi 
Profil de Activitate şi a Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate” 
articolul 5 se completează cu un aliniat care va avea următoarea formă:  
           „certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice/fizice privind 
impozitele şi taxele locale emis de Direcţia Economică din cadrul Primăriei 
municipiului Bacău din care să rezulte că spaţiul şi terenul aferent acestuia sunt 
înregistrate la Primăria Municipiului Bacău şi pe rolul fiscal al acestuia să nu fie 
înregistrate debite privind impozitele şi taxele locale ”.  



Art.2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 
175/29.06.2006, modificata si completata prin HCL nr.196/2006, HCL nr.368/2006 si
HCL nr.358/2010, HCL nr.425/2010 care nu sunt in contradictie cu prevederile
prezentei hotarari, sunt şi rămân în vigoare. 

Art.3. – Prezenta hotarare se va comunica Direcţia Economce si Compartimentuluo 
Autorizare Activitate Economica si Transport, care vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri. 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI 



ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Nr.6263/21.08.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea  H.C.L. Bacău nr. 
175/29.06.2006 prin care a fost aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial
şi procedura de eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de activitate, 

precum şi a Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate, modificata si 
completata

        Prin H.C.L. Bacău nr. 175/29.06.2006 a fost aprobat Regulamentul de Urbanism 
Comercial şi procedura de eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de 
activitate, precum şi a Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate. 

Prin Referatul nr.6129/09.08.2013 se propune modificarea si completarea HCL
nr.175/2006, având în vedere necesitatea îmbunătăţirii gradului de colectare a 
impozitelor pe clădiri cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi a terenurilor aferente 
acestora de pe raza de competenţă a Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului 
Bacău si îmbunătăţirea  procedurilor de determinare a proprietarilor acestora de a 
înregistra aceste bunuri şi de a achita debitele aferente faţă de bugetul local.  

Din practica curentă a rezultat în unele cazuri nedeclararea la Direcţia 
Economică a unor imobile după construirea sau achiziţionarea acestora, deşi pentru 
acestea se solicită eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 
economice.

Ca urmare, propunem includerea în procedura de eliberare a autorizaţiilor de 
funcţionare şi profil de activitate a unor condiţii prin care să se dovedească înscrierea 
spre impozitare a imobilelor şi terenurilor propuse spre autorizare şi achitarea 
debitelor rezultate.

Astfel, documentaţia pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi profil de 
activitate sau a autorizaţiei de amplasare şi profil de activitate urmează a se completa 
cu certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice/juridice privind impozitele şi 
taxele locale în care să fie evidenţiat imobilul propus spre autorizare şi lipsa debitelor 
rezultate faţă de bugetul local ale acestuia. Aceste certificate de atestare fiscală pentru 
clădirea propusă spre  autorizare vor fi prezentate de agentul economic solicitant 
indiferent de calitatea acestuia asupra spaţiului(proprietar sau utilizator).  

Drept urmare propunem modificarea anexelor  Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Bacău nr.175/2006 privind aprobarea Regulamentului de Urbanism 
Comercial şi procedura de eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de 
Activitate, precum şi Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate conform 
prezentului proiect de hotarare.
        Faţă de cele prezentate, vă rog să aprobaţi proiectul de hotarare prezentat. 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI 



ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU 
Primaria Municipiului Bacău 
- Viceprimarul Municipiului Bacău 
- Compartimentul Autorizare Activitate Economica si Transport,
Nr. 6264/21.08.2013

RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea
H.C.L. Bacău nr. 175 /29.06.2006 prin care a fost aprobat Regulamentul de 

Urbanism Comercial şi procedura de eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare 
şi Profil de activitate, precum şi a Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de 

Activitate, modificata si completata

 Proiectul de hotărâre îl considerăm oportun şi aprobarea lui, va duce la o 
îmbunătăţire a gradului de colectare a impozitelor pe clădiri cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă şi a terenurilor aferente acestora de pe raza de competenţă a Unităţii 
Administrativ-Teritoriale a Municipiului Bacău si îmbunătăţirea  procedurilor de 
determinare a proprietarilor acestora de a înregistra aceste bunuri şi de a achita 
debitele aferente faţă de bugetul local 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

VICEPRIMAR DIRECTIA ECONOMICA ,
ŞUŞTAC MIHAI                                                                      Dir.Adj. NESTIAN BOGDAN  

Compartiment Autorizare Activitate Economica si Transport,
Ec.SENTEŞ GABRIELA 


