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Nr. 53/ 23.08.2013 

 
 

     1. Distinse domnule Primar, 

In atentia domnilor Consilieri ai Consiliului Local Municipal Bacau, 

In atentia aparatului de lucru si compartimentelor de avizare si autorizare a 

proiectelor de hotarari din UAT Mun. Bacau 

2. Institutia Avocatului-Poporului 

 3. Ministerul Administratiei si Internelor din Romania – Institutia Prefectului 

Jud. Bacau 

4.Guvernul Romaniei 

In atentia domnului Prim-Ministru Victor Ponta 

5.Ministerul Economiei si Finantelor Publice 

 

 

 1. Birou de Mediere doctor Botomei Vasile, cu sediul in Mun. Bacau, str. 

Republicii nr. 27, A, 1-3, birou de lucru la adresa Casa pentru Apararea Drepturilor 

Omului – Mediator European Dr. Botomei Vasile din Mun. Bacau, str. Oituz nr. 33, 

in nume propriu si in calitate de reprezentant pentru/ si: 

 2.Baroul Bacau din cadrul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, 

autorizat fiscal in baza Legii 51/1995, cu CIF 16655686, denumita organizatie 

profesionala, inregistrata cu rol fiscal la Directia de Impozite si Taxe din cadrul 

Primariei Mun. Bacau cu rol 109139, reprezentata prin decan av. dr. Botomei Vasile, 

cu domiciliul ales pentru comunicarea adreselor de raspuns la adresa Baroul Bacau – 

UNBR din Mun. Bacau str. Oituz nr. 33, jud. Bacau, inregistrat cu sediu secundar ca 

organizatie profesionala inregistrata si autorizata potrivit dispozitiilor de 

reglementare din art. 9 si urmatoarele din Constitutia Romaniei, precum si art. 194 si 
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urmatoarele din Noul Cod Civil, de reglementare a modalitatilor de luare in fiinta a 

persoanelor juridice,   

Formuleaza: 

OBIECTIUNI SI RECOMANDARI, 

 Referitor la proiectul hotarare privind modificarea si completarea HCL Bacau 

nr. 175/29.06.2006, prin care a fost aprobat regulamentul de urbanism comercial si 

procedura de eliberare a autorizatiei de functionare si profil de activitate, precum si 

autorizatie de amplasare si profil de activitate, modificata si completata. 

 Recomandam a se aprecia respectarea in Mun. Bacau a dispozitiilor de 

reglementare din Legea 359/2004 modificata si completata, prin care se prevede in 

mod express cu valabilitate de act normativ legislativ, prioritar in ordinea juridica a 

actelor normative ca: „Autorizatia de functionare se obtine in procedura simplificata 

prin Biroul Unic de la Oficiul Registrelor de Comert pentru agentii economici de 

toate categoriile”. 

 In acest sens, legiuitorul a prevazut simplificarea procedurilor administrative 

prin eliminarea din lege a actului de autorizare a functionarii din competenta 

unitatilor administratiei publice locale, pentru agentii economici care dovedesc prin 

acte depuse la Biroul Unic de pe langa Registrul Comertului ca detin una din formele 

legale de utilizare ale spatiului in care se infiinteaza ca sediu si in care se solicita 

autorizarea activitatii, potrivit codurilor CAEN din Lege. 

 Asadar, daca se aproba respectarea Legii 359/2004 modificata si completata in 

Mun. Bacau, ar insemna ca acest proiect de hotarare sa se modifice in sensul dupa 

cum urmeaza: 

 1.Sa se abroge articolele din HCL 175/29.06.2006 care privesc obligativitatea 

agentilor economici de a functiona pe baza de autorizatie de functionare eliberata de 

Primarul Municipiului Bacau. 

 2.Sa se mentina in vigoare procedura de eliberare a autorizatiei de amplasare si 

profil de activitate, care pe drept cuvant este in competenta unitatii administratiei 

publice locale, potrivit Legii 215/2001 republicata, avand in vedere ca aceasta 

autorizare refera la urmatoarele: 

 Individualizarea comerciantului care este fara un sediu stabil, intr-o locatie 

temporara pentru care primarul are competenta de a aproba si elibera autorizatie de 

amplasare si profil de activitate. 
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 Aceasta autorizatie de amplasare conduce la autorizarea functionarii agentilor 

economici care isi desfasoara activitati sezoniere, temporare, ambulante, cu 

amplasamente in parcuri, targuri, piete, oboare sau trotuare. 

 3.In ceea ce priveste restrictia de eliberare a autorizatiei de functionare, dupa 

caz de amplasare si profil de activitate pentru agenti economici care solicita 

inregistrarea in cadrul unor imobile care nu sunt declarate la Directia de Impozite si 

Taxe Locale – Primaria Bacau, recomand si exprim urmatoarele: 

 Eliberarea acordului de functionare pentru primul an de activitate in spatiul 

respectiv cu mentiunea ca se refuza prelungirea acordului de functionare daca la 

expirarea valabilitatii autorizatiei locatorul nu face dovada ca a achitat arieratele 

scadente/ impozitele aferente. 

 Aceasta recomandare are ca scop protejarea dreptului de proprietate care 

confera dreptul proprietarului de a utiliza proprietatea in destinatia pe care o doreste, 

ca mijloc de obtinere a veniturilor necesare pentru achitarea impozitelor si taxelor 

locale care sunt restante. 

 Ori in conditiile in care o persoana fizica sau persoana juridica se inregistreaza 

cu obligatiile restante la impozite si taxe locale, ar insemna ca situatia fiscala a 

acesteia sa fie mai abitir agravata in sensul ca in loc de a i se permite sa efectueze 

activitati ca mijloc de dobandire a veniturilor prin care sa plateasca datoriile restante 

la bugetul local, proiectul de hotarare in forma initiata de catre domnul viceprimar 

Sustan Mihai, nu face altceva decat sa conduca la un blocaj fiscal al Directiei 

Economie de Impozite si Taxe din cadrul Primariei Bacau. 

 Avand in vedere orientarea liberala a domnului inginer Romeo Stavarache, 

primarul Mun. Bacau, precum si rolul administratiei care prin lege este dat pentru a 

lucra pentru oameni si nu impotriva intereselor patrimoniale ale oamenilor, va rugam 

respectuos sa apreciati prezenta recomandare ca fiind expusa in contextul apararii 

drepturilor omului in forma reglementata de Conventia Europeana pentru Apararea 

Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale la care Romania are Tratat de 

Aderare cu incepere din anul 1994, precum si cu raportare la normele de 

reglementare din Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.  

 Cerem organizarea unei dezbateri publice pe cadrul acestui proiect de hotarare 

cu anuntare in mass-media locala din ziarul  Desteptarea, Ziarul de Bacau, Ziarul 

Impartial, posturile locale de radio si televiziune, la care sa fie invitate organizatiile 

profesionale cu activitate pe raza Mun. Bacau, reprezentantii institutiilor publice, 
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precum si persoane fizice cu autoritate in exprimarea si explicarea stiintei dreptului 

administrativ. 

 Pe aceasta tema va rugam respectuos sa binevoiti a solicita un aviz de principiu 

de la Ministerul Administratiei si Internelor in vederea identificarii unui  cadru 

legislativ prin care in cadrul  UAT Mun. Bacau sa se deroge de la normele de 

legislatie nationala in adoptarea de acte normative de Consiliul Local. 

 Aceasta comunicare se face de pe adresa de mail: botomei.vasile@yahoo.com 

pe adresa aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, urmand a fi tratata ca o expunere si 

aplicatie a stiintei juridice, in materia dreptului administrativ. 

 Orice propunere sau combatere care sa dovedeasca contrariul expunerii din 

acest material va rog respectuos sa binevoiti a o remite pe adresa Biroului de Mediere 

Doctor Botomei Vasile, urmand a fi publicata ca material de aplicatie practico-

stiintifica pe Revista Nationala de Drept (www.revistadrept.com).  

 

 Primi va rog distinse domnule Primar cele mai alese consideratii si respect din 

partea mea! 

 

 

Data: 23.08.2013      Birou de Mediator, 

        Doctor  Botomei Vasile 

 

 

        Baroul Bacau  - UNBR, 

        Decan, 

        Dr. Botomei Vasile 
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