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CAPITOLUL I 

DATE  GENERALE 

 

 ART. 1. 

 Serviciile publice de administrare a domeniului public și 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. 

 

 ART. 2. 

 Ordonanța nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare, are ca obiect 

reglementarea înființării, organizării, exploatării, finanțării, monitorizării și controlului 

funcționarii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public și privat. 

 

 ART. 3. 

 Legea nr. 24/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementează 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, în vederea asigurării calității 

factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației, statul recunoscând dreptul fiecărei 

persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate 

publică, dreptul de a contribui la amenajarea spațiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori 

și arbuști, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare. 

 

 ART. 4. 

 Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat privind activitățile de 

întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii din municipiul Săcele va fi 

înființat în baza prevederilor Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu 

modificările și completările ulterioare, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului 955/2004 precum și a Legii nr. 24 din 2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 ART. 5. 

 (1) Serviciile de administrare a domeniului public și privat se organizează și 

funcționează cu respectarea următoarelor principii: 

a) autonomiei locale; 
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b) descentralizării serviciilor publice; 

c) responsabilității și legalității; 

d) corelării cerințelor cu resursele; 

e) dezvoltării durabile; 

f) asocierii intercomunale; 

g) parteneriatului public-privat; 

h) liberului acces la informații și consultarea cetățenilor; 

i) economiei de piața și eficientei economice. 

  

 (2) Prevederile ordonanței menționate anterior se aplică tuturor serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat organizate în: comune, orașe, municipii, sectoarele 

municipiului București, județe și/sau municipiul București, indiferent de mărimea acestora, în 

consecință și în municipiul Săcele. 

 

 ART. 6.  

 În înțelesul prezentului studiu de fundamentare, termenii și noțiunile de mai jos se 

definesc după cum urmează: 

a) servicii de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor  

    și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea,  

    gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților  

    administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea  

    altor servicii publice locale; 

b) domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor  

    mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ- 

    teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public  

    local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau prin  

    hotărâre a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz  

    sau interes public național; 

c) domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor  

    mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la lit. b), intrate în proprietatea  

    unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu  

    fac parte din domeniul public al acestora; 

d) activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes  

    public local sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea  

    autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție  

    unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea  

    durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale  

    de muncă, de viața și de locuire pentru comunitățile locale; 
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e) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile,  

    dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcții și instalații tehnologice,  

    echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile  

    aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura  

    edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților  

    administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice  

    sau private, potrivit legii. 

 

 ART. 7.  

 Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor 

nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al 

acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local 

având ca obiect: 

a) construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor,  

    podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane; 

b) amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice, a  

    terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru  

    copii; 

c) amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de  

    odihnă și tratament; 

d) construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor  

    agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor; 

e) organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale; 

f) instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a  

    circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea  

    acestuia; 

g) amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și  

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

h) înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații  

   curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților  

    administrativ-teritoriale; 

i) înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și  

   fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor  

   de schi și transport pe cablu, a campingurilor; 

j) organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea  

     cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor  

     publice; 

 



Studiu de fundamentare privind înființarea și organizarea Serviciului Public Local de Administrare a 

domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de  

_________________________joacă pentru copii, din municipiul Săcele______________________________ 

5 
 

 

 ART. 8. 

 Principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor 

și municipiului București, trebuie să asigure: 

                     1. În domeniul asigurării igienei şi sănătăţii publice: 

    a) curăţarea străzilor, drumurilor, aleilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice; 

    b) funcţionarea serviciului de ecarisaj; 

    c) combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile,  

        grădinile publice şi spaţiile verzi intravilane; 

    d) curăţarea şi igienizarea lacurilor, asanarea, desecarea şi amenajarea  

        terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor; 

    e) igienizarea şi regularizarea cursurilor de apă - izvoare, pâraie, râuri - din     

        intravilanul localităţilor; 

    f) administrarea cimitirelor, a crematoriilor şi a serviciilor de pompe funebre; 

    g) corelarea şi coordonarea serviciilor de salubritate cu acţiunile şi activităţile  

        privind protecţia şi conservarea mediului şi protecţia sănătăţii publice,  

        desfăşurate de alte autorităţi publice. 

  2. În domeniul administrării drumurilor şi străzilor: 

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

        drumurilor, în stricta concordanta cu documentaţiile de urbanism şi pe baza   

        studiilor de circulaţie şi de trafic; 

     b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor               

         produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora; 

     c) creşterea eficientei lucrărilor de construire, reabilitare şi întreţinere a  

         străzilor şi drumurilor, prin adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii  

         performanţe; 

     d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor  

          şi adoptarea restricţiilor de circulaţie necesare desfăşurării traficului în  

          condiţii de siguranţă pe toată durata execuţiei lucrărilor de construire,  

          modernizare şi întreţinere a străzilor 

      e) evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de  

          execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi refacerea zonelor adiacente  

          afectate; 

      f) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne,                    

          a studiilor de trafic, în concordanţă cu planurile de urbanism şi cu  

          programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităţii; 

      g) organizarea circulaţiei rutiere în localitate şi optimizarea traseelor în  

          funcţie de fluxurile de vehicule şi pietoni, prin lucrări şi amenajări rutiere,  
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           instalaţii de dirijare şi semnalizare, amplasarea şi montarea indicatoarelor  

           rutiere, a marcajelor şi a altor instalaţii de avertizare; 

      h) realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de  

          dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a  

          marcajelor; 

      i) perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare  

          rutieră şi de dirijare a circulaţiei; 

      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. 

 

3. În sectorul administrării domeniului public şi privat: 

    a) dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanță cu  

        necesităţile comunităţilor locale şi cu documentaţiile de urbanism  

        aprobate potrivit legii; 

    b) amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor şi  

        grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii; 

    c) administrarea, închirierea, întreţinerea, repararea şi reabilitarea fondului  

        locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; 

    d) administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a târgurilor,  

         oboarelor şi a bazarelor; 

    e) administrarea şi exploatarea terenurilor şi bazelor sportive, a sălilor de  

        gimnastica, sălilor de gimnastica medicală şi fizioterapie, a patinoarelor şi    

        instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a bazelor de odihna şi agrement  

        din jurul localităţii, a campingurilor etc.; 

    f) administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare şi a panourilor de afişaj şi   

        reclamă; 

    g) administrarea şi exploatarea băilor şi WC-urilor publice; 

    h) conservarea, protejarea şi extinderea fondului vegetal existent; 

    i) producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării şi  

       înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de  

       agrement; 

    j) întreţinerea şi exploatarea lacurilor de agrement, a strandurilor şi a  

        celorlalte lacuri şi bălţi aparţinând domeniului public al localităţilor; 

    k) asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor,  

        amenajarea şi întreţinerea cursurilor de apa ce traversează localitatea, prin  

        lucrări de îndiguire, dirijare şi asigurare a scurgerii apei. 
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CAPITOLUL II 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE STUDIULUI DE FUNDAMENTARE 

 

 ART. 9.  

 Prezentul Studiu este un document necesar și obligatoriu conform prevederilor art. 9., 

alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și 

completările ulterioare, conform căruia ” Serviciile de administrare a domeniului public și 

privat se înființează și se organizează în baza unor studii de fundamentare întocmite din 

inițiativa autorităților administrației publice locale; studiile de fundamentare vor analiza 

necesitatea și oportunitatea înființării serviciilor, vor evalua indicatorii tehnico-economici, 

vor identifica sursele de finanțare a serviciului și vor recomanda soluția optimă privind modul 

de organizare și gestionare a serviciilor” 

 

 ART. 10.  

 Studiul are drept scop fundamentarea  necesităţii şi oportunităţii înfiinţării serviciului 

public pentru administrarea domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare și 

întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii din municipiul Săcele, denumit în 

cele ce urmează Serviciul. 

 

 ART. 11.   

 (1) Rezultatele Studiului de fundamentare privind Serviciul trebuie: 

a) să demonstreze fezabilitatea proiectului, din punct de vedere tehnic si  

    financiar, pentru a fi implementat; 

b) să indice modul în care proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor  

     autorităţii locale Municipiul Săcele; 

c) să indice în mod explicit tipul de suport financiar de care beneficiază  

    proiectul. 

 

 (2) Prin proiect se întelege ansamblul activităţilor şi lucrărilor care   urmează  să  fie   

desfăşurate şi executate pe toată existenţa acestui serviciu. Studiul de fundamentare a deciziei 

de  înfiinţare a serviciului de administrare a domeniului public si privat trebuie să cuprindă o 

analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor 

de proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor. 

 

 ART. 12. 

 Prin activitățile Serviciului se urmărește : 

a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor     
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    locale; 

b) asigurarea unor condiții ridicate de confort a cetățenilor; 

c) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai  

    serviciilor prestate; 

d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane; 

e) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit; 

f) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunității locale. 

 

 ART. 13. 

 Utilizatorii/ serviciului de întreținere și amenajare spații verzi sunt: 

a) în primul rând cetățenii din municipiul Săcele, având în vedere arealul  

    public pe care se va desfășura serviciul; 

b) institutiile publice, unitățile de învățământ ; 

c) vizitatorii municipiului Săcele. 

 

 ART. 14.  

 Serviciul de întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii din municipiul 

Săcele va îndeplini funcțiile pentru care a fost creat : 

a) funcția ecologică, prin care se va realiza climatul normal, combaterea  

   poluării fonice și a aerului, ameliorarea compoziției chimice a solului și a  

   aerului; 

b) funcția de utilitate publică, prin care se vor asigura activitățile sportive,  

    odihnă, agrementul și jocurile de copii; 

c) funcția complementară, prin care se va asigura susținerea sistemelor urbane  

   din punct de vedere socio-economic; 

 

 ART. 15. 

 Prin prestarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind 

activitatile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii din 

municipiul Săcele se asigură îndeplinirea următoarelor obiective: 

       a) protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii  

           lor; 

       b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind  

           apele, solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii      

           sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii;  

       c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor   

           verzi;  

       d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi  
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           menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor;  

       e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea  

           suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;  

       f) extinderea suprafeţelor ocupate cu spaţii verzi, prin includerea în categoria  

           spaţiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau socio-cultural. 

 

 

 

CAPITOLUL III. 

NECESITATEA ÎNFIINȚĂRII SERVICIULUI 

 

 ART. 16. 

 (1) În toate țările dezvoltate sau în curs de dezvoltare preocuparea pentru mediul 

înconjurător și protecția mediului este din ce în ce mai mare. Astfel prin amenajarea și 

întreținerea spațiilor verzi la un standard ridicat se va oferi cetățenilor municipiului un mediu 

de viață sănătos și plăcut. Organizarea și gestionarea orașelor trebuie astfel gândită pentru a 

menține un echilibru între natură și dezvoltarea socio-economică. 

 

 (2) Față de suprafețele întreținute în prezent se dorește să se extindă aria de întreținere a 

spațiilor verzi, pe alte suprafețe: curțile grădinițelor și școlilor, intrările în oraș, toate zonele 

verzi situate de-a lungul străzilor și aleilor municipiului Săcele precum și alte solicitări. 

 

 (3) Lucrările care se vor realiza vor fi de cosit iarbă, tăiat gard viu, adunat și transport 

resturi vegetale, etc. prevăzute în caietul de sarcini. 

 

 (4) Necesitatea înființării acestui serviciu este de a asigura continuitate înfrumusețării 

municipiului precum și extinderea ariei de întreținere și amenajare a zonelor verzi. 

 

 (5) Modul de organizare si funcționare a serviciului public de administrare a domeniului 

public și privat privat privind activitatile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, 

locuri de joacă pentru copii din municipiul Săcele presupune menținerea în condiții bune a 

serviciilor de bază de la nivelul municipiului care trebuie să se realizeze în condiții de: 

- protecția sănătății populației; 

- asigurarea calității și continuității serviciului; 

- responsabilitate față de cetățeni; 

- protecția mediului înconjurator; 

- dezvoltare durabilă; 

- promovarea calităţii şi eficienţei serviciului; 
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- adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea  

   serviciului; 

- gestionarea serviciului pe criterii de transparenţa, competitivitate şi  

   eficienţă; 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A 

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE 

ȘI ÎNTREȚINERE PARCURI ȘI ZONE VERZI, LOCURI DE JOACĂ PENTRU 

COPII DIN MUNICIPIUL SĂCELE 

 

 ART. 17.  

 Serviciul de întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii din municipiul 

Săcele își va îndeplini funcția pentru care a fost creat. 

 

 ART. 18. 

  (1) Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească vor fi prevăzute atât în Regulamentul de 

funcționare al serviciului cât și în Caietul de sarcini, în cazul gestiunii delegate. 

 

 (2) Elaborarea regulamentului și a caietului de sarcini va avea în vedere respectarea şi 

îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.3/2003 și Legea nr 24/2007 privind reglementarea și administrarea 

spațiilor verzi din zonele urbane, Legea 98/2016, Hotărârea de Guvern nr. 955/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 (3) Funcţionarea serviciului se va face cu respectarea prevederilor legislative și 

asigurarea unui nivel calitativ ridicat de prestare a serviciilor. 

 

 Art. 19. 

 Activitățile serviciului public de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de 

joacă pentru copii din municipiul Săcele sunt:  

a) activitatea de amenajare și întreținere a spațiilor verzi acoperite cu gazon 

b) activitatea de întreținere a zonelor și a spațiilor verzi amenajate, inclusiv  

     din locurile de joacă pentru copii și din zonele de agreement 

c) lucrări de întreținere a gardului viu 
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 ART. 20. 

 Desfăşurarea activităţilor edilitar-gospodăreşti, specifice serviciului de administrare a  

domeniului public şi privat privind activitățile de amenajare si întreținere a parcurilor și  

zonelor verzi aferente arterelor din municipiul Săcele, trebuie să asigure: 

     a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale şi  

                            creşterea calităţii vieţii; 

                        b) administrarea şi gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţii    

                            administrativ-teritoriale în interesul comunităţii locale; 

         c) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficiență  

                            economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente; 

         d) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanta ai  

                            serviciilor prestate; 

         e) crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţii 

                            administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile şi documentaţiile de  

                            urbanism şi amenajare a teritoriului; 

        f) descentralizarea serviciilor publice şi aplicarea principiilor economiei de piaţă       

                            şi ale liberei concurențe; 

        g) protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia; 

        h) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit, precum şi a  

                            monumentelor şi siturilor istorice şi arhitectonice, în conformitate cu  

                            reglementările legale în vigoare; 

        i) protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările  

                            specifice în vigoare. 

 

 

 

CAPITOLUL V 

GESTIUNEA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI 

PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE PARCURI 

ȘI ZONE VERZI, LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII, DIN MUNICIPIUL SĂCELE 

 

 SECȚIUNEA 1  

 Înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciului de administrare a  

          domeniului public și privat privind activitățile de amenajare si întreținere a  

 parcurilor și zonelor verzi aferente arterelor din municipiul Săcele 

 

 ART. 21. 

 (1) Serviciul de întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii din  

municipiul Săcele face parte din categoria serviciilor de administrare a domeniului public și  
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privat destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale pentru ridicarea gradului de 

civilizație și confort al acestora. 

 

 (2) Conform prevederilor art.9 alin.(1) din Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea şi 

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

cu modificările și completările ulterioare, serviciile de administrare a domeniului public şi 

privat se înfiinţează şi se organizează în baza unor studii de fundamentare întocmite din 

iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale. Aceste studii de fundamentare vor analiza 

necesitatea şi oportunitatea înfiinţării serviciilor, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor 

identifica sursele de finanţare a serviciului şi vor recomanda soluţia optimă privind modul de 

organizare şi gestionare a serviciilor. 

 

 ART. 22. 

 (1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza 

în următoarele modalități: 

a) gestiune directa; 

b) gestiune delegată. 

 

 (2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de administrare a serviciului public de 

administrare a domeniului public şi privat privind activitățile de întreținere parcuri și zone 

verzi, locuri de joacă pentru copii din municipiul Săcele, se face prin Hotărâre a consiliului 

local al municipiului Săcele, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate 

publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ-teritoriale, în 

urma prezentării unui Studiu de Oportunitate în acest sens. 

  

 (3) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de 

sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și 

indicatorii de performanță ai Serviciului, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, 

precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate. 

 

 (4) Caietul de sarcini și Regulamentul de serviciu se elaborează și se aprobă de consiliul 

local al municipiului Săcele, în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciilor de 

administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

 

 ART. 23. 

 (1) În cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asumă 

nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea,  
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gestionarea și controlul funcționarii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, 

respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente. 

 

 (2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de 

servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi: 

a) compartiment pentru administrarea domeniului public și privat, organizat în  

    cadrul aparatului propriu al consiliului local al municipiului Săcele; 

b) serviciu public, specializat și autorizat conform legii având personalitate  

    juridică și buget propriu, organizat în subordinea consiliului local al  

    municipiului Săcele. 

  

 (3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și 

privat menționați la alin. (2) se organizează și funcționează potrivit unui regulament de 

organizare și funcționare aprobat de consiliul local al municipiului Săcele, pe baza 

regulamentului-cadru de organizare și funcționare a operatorilor serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

 

 ART. 24. 

 În cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru 

realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau 

numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile 

proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului, precum și la administrarea și 

exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire 

a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, conform prevederilor Legii nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 ART. 25. 

 Pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat se aplică, după caz, prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările 

și completările ulterioare, respectiv cele ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și prevederile actelor normative subsecvente emise în aplicarea acestora, cu 

respectarea cadrului legal național și al Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat și 

principiului minimei atingeri aduse concurenței. 

 

 ART. 26. 

 (1) Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competentelor și atribuțiilor ce  
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le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind  

adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului 

public și privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum 

și dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla: 

a) modul de respectare și de îndeplinire de către operatori a obligațiilor  

    contractuale asumate; 

b) calitatea, cantitatea și eficienta serviciilor furnizate/prestate; 

c) respectarea indicatorilor de performanta stabiliți în contractele de delegare a  

    gestiunii; 

d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a prețurilor și  

    tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat; 

e) modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune,  

    dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredințate  

    prin contractul de delegare a gestiunii. 

 

 

 SECȚIUNEA 2  

 Finanțarea serviciului de administrare a domeniului public și privat privind  

 activitățile de amenajare si întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru  

 copii din municipiul Săcele 

 

 ART. 27. 

 În funcție de natura activității, serviciul public de administrare a domeniului public și 

privat privind activitățile de amenajare si întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă 

pentru copii din municipiul Săcele, fiind un serviciu care desfășoară activități de natură 

institutional-administrativă, va fi finanțat prin alocații bugetare. 

 

 (2) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciului se asigură 

astfel: 

a) din bugetul local al unității administrativ-teritoriale Municipiul Săcele, în  

    cazul în care serviciul va fi gestionat direct de autoritățile administrației  

    publice locale; 

b) din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de  

    administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se realizează  

    prin delegare de gestiune. 

 

 (3) În cazul finanțării potrivit alin. (2) lit. b), specificul activității edilitar-gospodărești  

desfășurate/prestate fiind de natură institutional-administrativă, se vor acorda alocații bugetare  
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din bugetele locale. 

 

 ART. 28. 

 (1) În cazul gestiunii delegate contractele vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de 

o parte, autorităților administrației publice locale și, pe de alta parte, operatorilor în ceea ce 

privește finanțarea și realizarea obiectivelor, respectiv a programelor de investiții. 

 

 (2) Investițiile pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitar-

urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe 

toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea contractului nu s-a 

convenit altfel, și se vor amortiza de către operator pe durata contractului; în contractul de 

delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiție a bunurilor realizate la încetarea din orice 

cauză a contractului. 

 

 

 SECȚIUNEA 3  

 Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat privind  

          activitățile de amenajare si întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru  

          copii din municipiul Săcele 

 

 ART. 29. 

 (1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat trebuie să posede 

capacitatea tehnică și organizatorică, dotarea și experiența managerială necesare atât pentru 

gestiunea propriu-zisă a serviciilor, cât și pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii 

edilitar-urbane aferente acestora. 

 

 (2) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public 

beneficiază de același regim juridic, indiferent de forma de proprietate, de modul de 

organizare și de forma de gestiune adoptată. 

 

 ART. 30. 

 (1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și 

privat înființați de autoritățile administrației publice locale, organizați ca regii autonome sau 

ca societăți comerciale cu capital al unităților administrativ-teritoriale, pot fi privatizați în 

condițiile legii. 

 

 (2) Hotărârea de privatizare aparține consiliului local al municipiului Săcele,  în funcție 

de apartenența capitalului social și de subordonarea operatorilor ce urmează să fie privatizați. 
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 ART. 31. 

 (1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și 

privat își pot desfășura activitatea și în alte localități, pe baze contractuale, în virtutea 

principiului liberei concurente pe piața serviciilor publice de gospodărie comunală. 

 

 (2) Operatorul care furnizează/prestează mai multe servicii în una sau mai multe unități 

administrativ-teritoriale va tine evidente distincte, având contabilitate separată pentru fiecare 

serviciu și/sau unitate administrativ-teritorială. 

 

 (3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și 

privat, înființați de autoritățile administrației publice locale, pot fi de interes local sau 

județean, în funcție de subordonare și de limitele teritoriale de operare. 

 

 ART. 32. 

 Operatorii care participă la licitațiile organizate pentru atribuirea contractelor de 

delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat trebuie să facă 

dovada experienței și capabilității tehnice și manageriale, a bonității și capacității financiare și 

să prezinte garanții de participare la licitație, în conformitate cu cerințele specifice prevăzute 

în caietele de sarcini aprobate de consiliile locale responsabile, iar persoanele fizice care au 

calitatea de administrator al operatorilor nu trebuie să aibă antecedente penale. 

 

 ART. 33. 

 (1) Relațiile dintre operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat, cele dintre operatori și utilizatori, precum și relațiile cu alți agenți 

economici, indiferent de forma de proprietate și/sau de modul de organizare a acestora, sunt 

relații comerciale, se vor desfășura numai pe baze contractuale și vor fi guvernate de principiul 

liberei concurente. 

 

 (2) Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate 

care conduc la accentuarea caracterului de monopol natural al unor servicii și la restrângerea, 

împiedicarea sau denaturarea concurentei pe piața serviciilor de administrare a domeniului 

public și privat. 
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CAPITOLUL VI 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

 

 Secţiunea 1  

 Drepturile și obligațiile autorității administrației publice locale 

 

 ART. 34. 

 (1) Autoritatea administrației publice locale acționează în numele și în interesul 

comunității locale pe care o reprezintă și răspund față de acesta pentru modul în care 

gestionează și administrează infrastructura edilitar-urbana a unităților administrativ-teritoriale, 

precum și pentru modul în care organizează, coordonează și controlează serviciile de 

administrare a domeniului public și privat. 

 

 (2) Consiliul local al municipiului Săcele stabilește strategia de dezvoltare și 

funcționare a serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de 

amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii din municipiul 

Săcele, ținând seama de: 

a) planurile de urbanism și amenajarea teritoriului; 

b) programele de dezvoltare economico-socială a unității administrativ- 

    teritoriale; 

c) programele de mediu și reglementările în vigoare cu privire la protecția și  

    conservarea mediului; 

d) reglementările în vigoare privind asigurarea sănătății și igienei publice. 

 

 (3) Strategia autorității administrației publice locale Municipiul Săcele va avea în 

vedere următoarele: 

a) orientarea serviciului către utilizatori; 

b) îmbunătățirea calității mediului de viața natural și/sau construit; 

c) promovarea investițiilor în infrastructura edilitar-urbana a localităților; 

d) finanțarea serviciilor în mod avantajos pentru utilizatori și atractiv pentru  

     investitori; 

e) promovarea mecanismelor specifice economiei de piața, crearea unui mediu  

    concurențial, atragerea participării capitalului privat, promovarea formelor  

    de gestiune delegată; 

f) implementarea unor mecanisme de monitorizare a activității operatorilor, de  

    evaluare comparativă a indicatorilor de performanta ai serviciilor și de  

    atragere și participare a utilizatorilor la aceste procese; 

g) înființarea și organizarea autorităților locale de reglementare, monitorizare și  
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    control al calității prestațiilor și instituirea unor mecanisme de corecție  

    adecvate; 

h) promovarea metodelor moderne de management; 

i) promovarea profesionalismului și eticii profesionale prin asigurarea formării  

   și pregătirii profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu. 

 

 ART. 35. 

 În exercitarea atribuțiilor ce le revin în domeniul conducerii și controlului serviciului 

autoritatea administrației publice locale Municipiul Săcele are inițiativa, adoptă hotărâri sau 

emite dispoziții, după caz, privitoare la: 

a) aprobarea programelor de reabilitare, dezvoltare și modernizare a  

    infrastructurii edilitar-urbane existente, respectiv a programelor privind  

    înființarea, dobândirea sau punerea în valoare a unor noi bunuri proprietate  

    publică și privată; 

b) aprobarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate privind înființarea,  

    reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a  

    localităților; 

c) coordonarea proiectării și execuției obiectivelor din infrastructura edilitar- 

    urbană în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu  

    programele de dezvoltare economico-socială a localităților și cu programele  

    de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului; 

d) coordonarea și/sau organizarea procedurilor de achiziții publice pentru  

    proiectarea și execuția obiectivelor din infrastructura edilitar-urbană; 

e) asocierea intercomunală în vederea realizării și exploatării în comun a unor  

    obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane; 

f) delegarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat,  

    precum și încredințarea administrării bunurilor aparținând infrastructurii  

    edilitar-urbane aferente serviciilor delegate; 

g) participarea cu capital social sau cu bunuri la înființarea societăților  

    comerciale cu capital public și privat; 

h) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de  

    investiții pentru înființarea, extinderea, dezvoltarea, reabilitarea și/sau  

    modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a localităților; 

i) elaborarea și aprobarea, în termen de 3 luni de la publicarea normelor-cadru  

    și a regulamentelor-cadru, a normelor locale, a regulamentelor de serviciu și  

    a regulamentelor de organizare și funcționare a operatorilor  

    furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat; 

j) aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciile de administrare a  

   domeniului public și privat. 
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 ART. 36. 

 (1) În exercitarea competentelor și responsabilităților ce le revin potrivit legii autoritatea 

administrației publice Municipiul Săcele va urmări cu prioritate: 

a) gestionarea serviciului pe criterii de competitivitate și eficienta economică; 

b) promovarea dezvoltării și reabilitării infrastructurii edilitar-urbane; 

c) monitorizarea și controlul sistematic ale activității operatorilor și  

    promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciile prestate de  

    aceștia nu respecta nivelurile de servicii și indicatorii de performanță  

    asumați; 

d) elaborarea și aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciilor; 

 

 (2) În cazul gestiunii delegate autoritatea administrației publice locale Municipiul 

Săcele are obligația de a verifica periodic următoarele: 

a) nivelurile de calitate a serviciilor furnizate/prestate și aplicarea penalităților  

    prevăzute în contractele de delegare a gestiunii pentru neîndeplinirea  

    acestora; 

b) menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație și stabilit prin  

    regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public și privat; 

c) asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între operator și utilizatori; 

d) clauzele de administrare, exploatare, întreținere și predare a bunurilor  

    publice; 

e) independenta managerială a operatorului față de orice ingerințe ale  

    autorităților și instituțiilor publice; 

 

 ART. 37. 

 Autoritățile administrației publice locale au față de operatori următoarele obligații: 

a) să asigure un tratament egal tuturor operatorilor și un mediu de afaceri  

    concurențial și transparent; 

b) să elaboreze, să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării  

    procedurilor de atribuire pentru contractele de delegare a gestiunii, cu  

    respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor de  

    lucrări și de servicii; 

c) să asigure transparența și accesul operatorilor la informațiile și documentele  

    necesare desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a  

    gestiunii, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și al  

    concesiunilor de lucrări și de servicii; 

                        d) să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile  

                            având ca obiect serviciile de administrare a domeniului public și privat; 
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e) să stabilească condițiile de asociere și parteneriat cu capitalul privat sau de  

    participare la constituirea societăților comerciale cu capital mixt, public și  

    privat; 

f) să atribuie contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a  

    domeniului public și privat numai în conformitate cu procedurile legale; 

g) să respecte și să își îndeplinească obligațiile prevăzute în contractele de  

    delegare a gestiunii față de operatorii prestatori de servicii de administrare a  

    domeniului public și privat; 

h) să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform clauzelor  

    contractuale; 

i) să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la  

    activitatea operatorilor, altele decât cele publice. 

 

 ART. 38. 

 Autoritatea administrației publice locale Municipiul Săcele are, în raport cu operatorii, 

următoarele drepturi: 

a) să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și  

    ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul prestator de servicii; 

b) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respecta indicatorii de  

    performanta și parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de  

    delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului  

    de servicii; 

 

 ART. 39. 

 Împotriva hotărârilor sau dispozițiilor autorității administrației publice locale 

Municipiul Săcele, date în aplicarea prezentei ordonanțe, persoanele fizice sau juridice 

interesate se pot adresa instanțelor de judecata, în condițiile legii. 

 

 

 Secţiunea a 2-a  

 Drepturile și obligațiile operatorilor 

 

 ART. 40 

 (1) Drepturile operatorilor prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public 

și privat se înscriu în caietele de sarcini, în regulamentele serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat și în contractele de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea și 

menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora. 
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 (2) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat care au calitatea 

de autoritate contractantă în sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, sau, după caz, în sensul art. 9 din Legea nr. 100/2016, cu modificările 

și completările ulterioare, au obligația de a efectua achiziții publice sau, după caz, de a 

concesiona lucrări și servicii, în condițiile și cu respectarea legislației în acest domeniu. 

 

 (3) Obligația prevăzută la alin. (2) se aplică și în cazul achizițiilor efectuate de 

operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat care nu au calitatea de 

autoritate contractantă, în condițiile art. 6 alin. (1)-(3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

 ART. 41. 

 (1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și 

privat au următoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate corespunzător cantității și  

    calității acestora; 

b) să beneficieze de posibilitatea ajustării periodice a prețurilor și tarifelor, în  

    condițiile reglementate de legislația în domeniul achizițiilor publice și al  

    concesiunilor de lucrări și de servicii. 

 

 (2) Operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatorii care 

nu și-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 de 

zile calendaristice de la data expirării termenului de plată. 

 

 (3) Reluarea furnizării/prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile 

lucrătoare de la efectuarea plății; cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării 

furnizării/prestării serviciului vor fi suportate de utilizator. 

 

 ART. 42. 

 (1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și privat au față de 

utilizatori următoarele obligații: 

a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de  

    furnizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute; 

b) să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire, în condițiile prevăzute în  

    regulamentul de serviciu; 

c) să respecte indicatorii de performanta stabiliți de autoritățile administrației  

    publice locale în caietele de sarcini sau conveniți prin contractele de  

    delegare a gestiunii; 
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d) să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate  

    și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării  

    funcționării și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului  

    de delegare a gestiunii și cu prevederile legale în vigoare; 

e) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la  

    reducerea costurilor de operare; 

f) în funcție de modul de organizare și/sau forma de proprietate, în vederea  

    reducerii costurilor de operare, operatorii vor aplica procedurile  

    concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile  

    publice de lucrări, bunuri și servicii. 

 

 (2) Pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanță angajați prin 

contractele de furnizare/prestare a serviciilor se vor prevedea penalități; nivelul penalităților va 

fi precizat în mod obligatoriu în contractele de delegare a gestiunii și în regulamentele de 

servicii. 

  

 (3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și 

privat au obligația să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor 

salariați. 

 

 

 Secţiunea a 3-a  

 Drepturile și obligațiile utilizatorilor 

 

 ART. 43 

 (1) Dreptul de acces și utilizare a serviciilor de administrare a domeniului public și 

privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă 

pentru copii din municipiul Săcele este garantat, în condițiile legii, tuturor utilizatorilor. 

 

 (2) Utilizatori ai serviciilor de administrare a domeniului public și privat privind 

activitățile de amenajare si întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii din 

municipiul Săcele sunt: 

                        a) autoritatea administrației publice locale Municipiul Săcele 

b) instituții publice; 
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CAPITOLUL VII  

PREȚURI, TARIFE ȘI TAXE 

 

 ART. 44. 

 (1) Nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a 

domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor 

de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale 

și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor 

contractate, a obligațiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii și include o cota 

pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, 

precum și profitul operatorului. 

 

 (2) Aprobarea prețurilor și/sau a tarifelor se face de către consiliul local al municipiului 

Săcele, cu avizul autorităților de reglementare locale. 

 

 (3) Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât: 

a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor; 

b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și  

    exploatare; 

c) să descurajeze consumul excesiv și risipa; 

d) să încurajeze exploatarea eficienta a serviciilor și protecția mediului; 

e) să încurajeze investițiile de capital; 

f) să respecte autonomia financiară a operatorului. 

 (4) Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de 

aprobare a acestora se vor stabili, în condițiile legii, prin hotărâre a autorității deliberative a 

unității administrativ-teritoriale Municipiul Săcele, cu respectarea principiului autonomiei 

locale. 

 

 ART. 45. 

 (1) Aplicarea de către operatori a prețurilor și tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) 

și (5) este obligatorie. 

 

 (2) Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe: 

a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii  

    de performanta stabiliți de consiliile locale prin caietele de sarcini,  

    regulamentele serviciilor și prin contractele de delegare a gestiunii, după  

    caz; 
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b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile  

    furnizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între  

    riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante; 

c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând  

    domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate  

    serviciilor de administrare a domeniului public și privat. 

 

 ART. 46. 

 (1) În cazul organizării și funcționarii serviciilor în modalitatea gestiunii delegate 

autoritățile administrației publice locale pot aproba finanțarea dezvoltării serviciilor din 

bugetele locale numai dacă din studiile tehnico-economice realizate de organisme 

independente rezultă ca majoritatea utilizatorilor nu pot suporta majorarea tarifelor și/sau a 

prețurilor corespunzător dezvoltărilor propuse. 

 

 (2) Pentru menținerea echilibrului contractual orice alocație bugetară pentru dezvoltarea 

serviciilor și/sau a infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de consiliile 

locale și consiliile județene numai dacă determina o reducere, corespunzător alocației 

acordate, a tarifului/prețului și/sau o creștere a calității serviciilor, inclusiv prin reducerea 

timpului de punere în funcțiune a acestora. 

 

 

 

CAPITOLUL VIII 

RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI 

 

 ART. 47. 

 Răspunderile și sancțiunile vor fi prevăzute în mod expres în Regulamentul   

serviciului  public de  administrare a domeniului public și privat privind activitățile de 

amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul 

Săcele. 

 

 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE 

 

 ART. 48. 

 (1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, consiliul local al 

municipiului Săcele va aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea  
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gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, studiul de 

oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii 

serviciilor, precum și documentația de delegare a gestiunii. 

 

 (2) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare de gestiune vor fi inițiate după 

elaborarea și aprobarea documentației de atribuire și a documentelor suport, în conformitate cu 

legislația privind achizițiile publice și concesiunea de lucrări și de servicii. 

 

 (3) Delegarea gestiunii serviciului se face în condițiile prevăzute de legislația în 

domeniul achizițiilor publice și, după caz, a concesiunilor de lucrări și servicii și vizează atât 

procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, cât și modalitățile de modificare a 

acestora.  

 

 

 
            APROBAT                                                                                                      

          P R I M A R ,                                                                                                                                                  

     Ing. VIRGIL POPA                                                                                                VERIFICAT,                                                             

                                                                                                                         ADMINISTRATOR PUBLIC 

                                                                                                                                  ing. SORIN GÂDEA                                            

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                           ELABORAT, 

                                                                                                                                  Șef Birou Administrativ 

                                                                                                                                       Ec. Bogdan Mangale 

 

 

 

 

 


