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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 

privind stabilirea modalitatii de gestiune  
a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat  

de interes local din comuna Domnesti, judetul Ilfov,  
in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 71/2002  

(amenajare si intretinere spatii verzi, curatenie)  
 

 

 Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 
 

          Avand in vedere: 

          Expunerea de motive a Primarului Comunei Domnesti; 

Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domnești; 

 În conformitate cu prevederile : 

- art. 6, 7, 9, 10, 12 al. (1) si (2), 13 al. (1), (2), (5) si (6) lit. b) din Ordonanta 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- art. 5, 9, 10, 11, 64, 65 din Anexa 1 si art. 4, 5, 6, 12 al. (1) lit. c), pct. i din 

Anexa 2 la Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor - 

cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local; 

- art. 47 al. (1), art. 48 al. (2), art. 115 al. (1) lit. b), art. 117 al. (1), lit a) din 

Legea 215/2001 (republicată) a administraţiei publice locale; 



- art. 34 al. (1), lit. i) din Ordonanta Guvernului 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificata 

si completata; 

- art. 36 al. (1) si al. (2) lit. d), al. (6) lit. a), pct. 14 din Legea 215/2001 

(republicată) a administraţiei publice locale; 

- art. 31 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 

- legii 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 45 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/200 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se aprobă studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei 

privind gestiunea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat  

de interes local din comuna Domnesti, judetul Ilfov, in conformitate cu Ordonanta 

Guvernului nr. 71/2002, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă gestiunea indirectă (delegata) ca modalitate de organizare 

si realizare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, in conformitate cu Ordonanta 71/2002, prin negociere directa cu 

operatorul economic  S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L., cu capital 

social deţinut în totalitate de Consiliul local Domnesti. 

 



 Art. 3. Se aproba Regulamentul si caietul de sarcini al serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local in comuna Domnesti, 

conform Anexei 2 la prezenta hotarare. 

 

         Art. 4. Se aproba contractul cadru de delegare a serviciilor publice de 

administrare a domeniului public si privat de interes local, conform Anexei 3 la 

prezenta hotarare. 

 

       Art.5. (1) Se aproba metodologia de fundamentare a nivelului preturilor si 

tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public si privat de 

interes local in comuna Domnesti, conform Anexei 4 la prezenta hotarare. 

                   (2) Se aproba tarifele pentru serviciile prestate de operatorul economic 

S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L., conform Anexei 5 la prezenta 

hotarare, parte integranta din aceasta. 

 

      Art.6.  Se mandateaza Primarul Comunei Domnesti, judetul Ilfov, pentru 

semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, precum si toate actele necesare ducerii 

la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

     Art.7.  Anexele 1 – 5 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

     Art.8. Primarul comunei Domnesti, prin aparatul de specialitate, va duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian  
 

 
      Vizat pentru legalitate, 

                                                                                                           /Secretar   
                                                                                                       Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind stabilirea modalitatii de gestiune  
a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat  

de interes local din comuna Domnesti, judetul Ilfov,  
in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 

(amenajare si intretinere spatii verzi, curatenie)  
 

Serviciile de administrare a domeniului public si privat reprezinta totalitatea 
actiunilor si activitatilor edilitar – gospodaresti prin care se asigura administrarea, 
gestionarea si exploatarea bunurilor din domeniul public si privat al unitatilor 
administrativ – teritoriale, altele decat cele date, potrivit legii, in administrarea 
altor servicii publice locale. 

Serviciul de administrare a domeniului public se desfasoara sub autoritatea 
administratiei publice locale care controleaza gestionarea serviciului, urmareste 
realizarea strategiilor in domeniul serviciilor de administrare a domeniului public 
si privat pe plan local. 

Organizarea si functionarea serviciilor de administrare a domeniului public si 
privat se face cu respectarea urmatoarelor principii: 

a) Autonomiei locale 
b) Descentralizarii serviciilor publice 
c) Responsabilitatii si legalitatii 
d) Corelarii cerintelor cu resursele 
e) Dezvoltarii durabile 
f) Asocierii intercomunale 
g) Parteneriatului public – privat 
h) Liberului acces la informatii si consultarea cetatenilor 
i) Economiei de piata si eficientei economice 



Conform prevederilor legale, a fost intocmit un studiu de oportunitate pentru 
fundamentarea optiunii privind modul de gestionare a serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, in conformitate cu 
Ordonanta Guvernului nr. 71/2002. 
Prin acest studiu se propune, in conformitate cu dispozitiile art. 10, 12 si 13 
lit.a) din Ordonanta Guvernului 71/2002, alegerea gestiunii indirecte (delegate), 
ca modalitate de organizare si realizare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, in conformitate cu 
Ordonanta 71/2002,  prin negociere directa cu S.C. Întreținere Peisagistică 
Domnești S.R.L. 
Conform dispozitiilor mentionate anterior, alegerea formei de gestiune a 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat se face prin 
hotarare a Consiliului Local, in functie de specificul, volumul si natura 
bunurilor proprietate publica si privata, de interesele actuale si de perspectiva 
ale unitatii administrativ - teritoriale,  precum si de numarul si marimea 
localitatilor componente. 
Indiferent de forma de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciilor de 
administrare a domeniului public si privat se organizeaza si se desfasoara pe 
baza unui caiet de sarcini si a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc 
nivelurile de calitate si indicatorii de performanta ai serviciilor, conditiile 
tehnice, raporturile operator – utilizatori, precum si modul de facturare, tarifare 
si incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, aprobate de Consiliul 
Local. 
Activitatile specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat ce 
vor face obiectul delegarii sunt urmatoarele: 
In domeniul administrarii drumurilor si strazilor: 
a) repararea si refacerea platformelor betonate din statiile RATB; 
b) lucrari de sapare de santuri; 
c) lucrari de indepartare a vegetatiei spontane; 
d) defrisare arbori. 
In sectorul administrarii domeniului public si priv at: 
a) amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din incintele scolilor si gradinitelor 
de pe raza comunei Domnesti, precum si din incinta Primariei Domnesti (tipuri 
de activitati: defrisari si toaletari, cosit, taieri de corectie la arbusti, tuns garduri 
vii, intretinerea si amenajarea spatiilor verzi existente, locuri de joaca si 
miniparcuri); 
b) servicii de curatenie in cadrul unitatii administrativ – teritoriale Domnesti. 



 
Înfiin ţarea, organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat vor avea în vedere respectarea şi îndeplinirea 
următoarelor cerinţe: 
a) securitatea serviciilor furnizate/prestate; 
b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
c) adaptabilitatea serviciilor la cerinţele comunităţii locale; 
d) accesul liber la servicii şi la informaţiile referitoare la acestea; 
e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate; 
f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea şi funcţionarea 
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat. 
Avand in vedere cele expuse, a fost initiat acest proiect de hotarare care va fi 
supus spre aprobare Consiliului local al Comunei Domnesti, judetul Ilfov. 
 
 

Primar, 
Ghita Ioan Adrian 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Anexa  nr. 1  
                la Hotărârea nr. ___/ 2018 

 

 

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
 

1. Obiectul studiului de oportunitate  
 
Obiectul prezentului studiu de oportunitate il constituie fundamentarea optiunii 
privind modul de gestionare a serviciilor publice de administrare a domeniului 
public si privat de interes local, pentru urmatoarele domenii – sectoare/servicii  pe 
teritoriul comunei Domnesti, respectiv: 
 In domeniul administrarii drumurilor si strazilor: 
a) repararea si refacerea platformelor betonate din statiile RATB; 
b) lucrari de sapare de santuri; 
c) lucrari de indepartare a vegetatiei spontane; 
d) defrisare arbori. 
In sectorul administrarii domeniului public si priv at: 
a) amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din incintele scolilor si gradinitelor de 
pe raza comunei Domnesti, precum si din incinta Primariei Domnesti (tipuri de 
activitati: defrisari si toaletari, cosit, taieri de corectie la arbusti, tuns garduri vii, 
intretinerea si amenajarea spatiilor verzi existente, locuri de joaca si miniparcuri); 
b) servicii de curatenie in cadrul unitatii administrativ – teritoriale Domnesti. 
 

2. Scopul studiului de oportunitate 
 
Prezentul studiu de oportunitate are ca scop: 
- justificarea delegarii de gestiune si stabilirea de repere oportune, menite sa 

asigure executarea unor lucrari de calitate, de care va beneficia populatia din 
comuna Domnesti; 

- fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii unor activități 
edilitar gospodaresti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public 
si privat in comuna Domnesti; 

- prezentarea fezabilitatii optiunii de delegare a gestiunii si a modului de tarifare 
a serviciului; 

- motivarea economica, sociala si de mediu a optiunii alese de delegare a 
serviciului; 

- identificarea si repartitia intre parti a riscurilor si/sau eliminarea acestora. 
 



3. Context  
 
Pana in prezent, activitatile comunitare de utilitati publice au fost desfasurate de 
Primaria Domnesti atat prin mijloace proprii, cat si prin intermediul contractelor 
incheiate cu S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L., in baza unor contracte 
de achizitie de lucrari si servicii, atribuite in conformitate cu legislatia din 
domeniul achizitiilor publice.  
Avand in vedere fluxurile institutionale (ex. rapiditate in adoptarea deciziilor, 
circuit mai scurt de aprobare a documentelor, implementarea politicii de dezvoltare 
a serviciilor de interes public) si necesitatea simplificarii fluxurilor operationale 
(comunicare eficienta, planificare rapida a interventiilor si alocarea resurselor 
necesare, stabilirea si monitorizarea unor indicatori de performanta a serviciilor 
comunitare de utilitati publice) se pune problema gestiunii integrale a serviciilor de 
administrare a domeniului public. 
Prezentul studiu de oportunitate este realizat in concordanta cu Ordonanta 
Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, care reglementeaza 
infiintarea, organizarea, exploatarea, finantarea, monitorizarea si controlul 
functionarii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local. 
Primaria Domnesti va desfasura procesul de elaborare a documentatiei necesare in 
vederea organizarii gestiunii serviciilor de utilitate publica prin raportare la 
legislatia aplicabila si practica existenta in domeniu. 
Activitatile edilitar – gospodaresti specifice serviciilor de administrare a 
domeniului public si privat sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de 
interes general, fiind aplicabile astfel obligatiile de serviciu public definite potrivit 
urmatoarelor cerinte fundamentale si anume: 
- universalitate; 
- continuitate din punct de vedere calitativ si cantitativ; 
- adaptabilitate la cerintele utilizatorilor si gestiune pe termen lung; 
- accesibilitate egala si nediscriminatorie la serviciul public, in conditii 

contractuale reglementate; 
- transparenta decizionala si protectia utilizatorilor; 
- satisfacerea cerintelor cantitative si calitative ale utilizatorilor, corespunzator 

prevederilor contractuale; 
- sanatatea populatiei si calitatea vietii; 
- protectia economica, juridica si sociala a utilizatorilor; 
-  introducerea unor metode moderne de management; 
- dezvoltarea durabila, protejarea si valorificarea domeniului public si privat al 

unitatilor administrativ – teritoriale, protectia si conservarea mediului in 
conformitate cu reglementarile specific in vigoare; 

- informarea si consultarea comunitatilor locale beneficiare ale acestor servicii; 



- respectarea principiilor economiei de piata, asigurarea unui mediu concurential. 
Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciile ce fac obiectul delegarii sunt 
urmatoarele: 
- imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei; 
- sustinerea dezvoltarii economice si sociale a localitatilor; 
- promovarea calitatii si eficientei serviciului; 
- dezvoltarea durabila a serviciului; 
- promovarea programelor de dezvoltare a serviciului, pe baza unui mecanism 

eficient de planificare multianuala a investitiilor; 
- consultarea cu utilizatorii serviciului, in vederea stabilirii politicilor si 

strategiilor locale si regionale in domeniu. 
 

4. Cadrul legal 
  
În baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi ale O.G. 
nr. 71/2002, organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice 
locale. În exercitarea acestui drept, Consiliul local are posibilitatea de a adopta 
hotărâri care să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale.  
Potrivit art. 10 din OG nr. 71/2002 şi art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, 
gestiunea serviciilor de utilităţi publice, respectiv a serviciului de administrare a 
domeniului public se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:  
a) gestiune directă;  
b) gestiune indirecta (delegata).  
Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit  
prevederilor art. 10 alin. (3) din OG nr. 71/2002, desfăşurarea activităţilor specifice 
oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se 
realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, 
elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate 
cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.  
Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi  
executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi 
asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin 
potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, 
respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi 
publice aferente acestora.  
Astfel, pentru exploatarea eficientă a activităţilor edilitar-gospodăreşti care 
compun serviciul de administrare a domeniului public şi privat, autoritatea publică 
locală răspunde direct de organizarea, finanţarea, gestiunea şi controlul activităţii, 
având însă posibilitatea de a încredinţa sarcinile şi responsabilităţile proprii cu 
privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului şi administrarea infrastructurii 



necesare, unor operatori prestatori de servicii de administrare. Activităţile se pot 
transmite spre administrare, gestiune şi exploatare, fie unui compartiment din 
aparatul propriu de specialitate sau unui serviciu public înfiinţat în subordinea 
autorităţii publice, în cazul gestiunii directe (art. 11 şi 12 din OG nr. 71/2002).  
In cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate, autoritatile administratiei publice 
locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai multi operatori 
carora le incredinteaza, in totalitate sau in parte, in baza unui contract de delegare a 
gestiunii, sarcinile si responsabilitatile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisa a 
serviciilor, precum si la administrarea si exploatarea infrastructurii edilitare 
necesare realizarii serviciilor. 
Legislatia in baza careia s-a intocmit studiul :  
- Legea nr 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice;  
- O.G. nr 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de  
administrare a domeniului publicsi privat de interes local;  
- H.G. 955/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a O.G. 
nr.71/2002, care precizeaza modalitatile in care se pot gestiona serviciile publice;  
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si  
completarile ulterioare;  
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, actualizata.  
Lista de reglementări aplicabile prezentată anterior are caracter minimal, fiind 
aplicabile orice alte reglementări, norme și standarde specifice domeniului, precum 
și modificările și actualizările actelor normative menționate. 
 

5. Serviciile prestate 
 
Conform Ordonantei 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, raportat la 
prevederile legale incidente, precum si la necesitatile comunei Domnesti, serviciile 
ce urmeaza a fi analizate in vederea delegarii sunt: 
In domeniul administrarii drumurilor si strazilor: 
a) repararea si refacerea platformelor betonate din statiile RATB; 
b) lucrari de sapare de santuri; 
c) lucrari de indepartare a vegetatiei spontane; 
d) defrisare arbori. 
In sectorul administrarii domeniului public si priv at: 
a) amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din incintele scolilor si gradinitelor de 
pe raza comunei Domnesti, precum si din incinta Primariei Domnesti (tipuri de 
activitati: defrisari si toaletari, cosit, taieri de corectie la arbusti, tuns garduri vii, 
intretinerea si amenajarea spatiilor verzi existente, locuri de joaca si miniparcuri); 
b) servicii de curatenie in cadrul unitatii administrativ – teritoriale Domnesti. 



Totodata, pentru buna functionare a serviciilor, se va asigura indeplinirea 
conditiilor de infiintare, organizare si exploatare in conformitate cu art. 6 din OG 
71/2002. 
 

6. Grupuri tinta 
Grupurile interesate de realizarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public si privat de interes local in comuna Domnesti, asa cum sunt prezentate in 
cadrul acestui studiu, sunt urmatoarele: 
Utilizatorii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local in comuna Domnesti: 
- Populatia comunei, persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari 
- Agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza comunei 
- Institutii publice cu sedii sau filiale in comuna Domnesti. 
Beneficiarii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local in comuna Domnesti: 
- Autoritatea publica locala, ce are ca obiectiv realizarea serviciilor care sa 

intruneasca parametrii de calitate impusi; 
- Prestatorii de servicii ce opereaza pe raza comunei Domnesti, ce au ca obiectiv 

principal asigurarea continuitatii serviciului si obtinerea de profit. 
 

7. Analiza tehnico – economica. Preturi si tarife 
 
Profilul socio – economic al comunei Domnesti arata necesitatea de a porni un 
amplu proces de revitalizare a zonei si de a oferi servicii publice de calitate de 
catre un operator. 
Capacitatea pe termen mediu si lung a operatorului de a realiza activitatile la 
parametrii de calitate ce vor fi aprobati de Consiliul Local al Comunei Domnesti va 
depinde in primul rand de posibilitatea de a asigura existenta unei baze materiale 
minimale. 
Urmare analizei efectuate care a stat la fundamentarea studiului, se apreciaza ca 
baza materiala aparţinand S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L., destinata 
lucrarilor si serviciilor ce fac obiectul delegarii de gestiune este in masura sa 
asigure realizarea volumului de lucrari necesare a se efectua in comuna Domnesti 
in baza contractului de delegare de gestiune, astfel cum rezulta din ultimul raport 
de activitate intocmit de operatorul economic respectiv.  
Pe langa baza materiala mentionata in raport, operatorul detine personal calificat 
pe specialitati.  
Cu toate acestea, capacitatea operatorului de a realiza activitățile la parametrii de 
calitate ce vor fi aprobați de Consiliul Local Domnesti va depinde în primul rând 
de posibilitatea de a asigura existența unei baze materiale minimale. 
Dotările necesare vor fi puse la dispozitia operatorului, existând posibilitatea de a 
închiria şi/sau încheia contracte cu alți operatori de servicii conexe pentru a asigura 



desfășurarea serviciilor si lucrarilor la parametrii tehnici impuși prin Caietul de 
sarcini și Regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public.  
Principalul avantaj în cazul gestiunii acestor servicii este reprezentat de existența 
personalului specializat la nivel local, ce deține un nivel bun de cunoaștere a 
particularităților tehnice din aria de desfășurare a serviciului. Totuși, în vederea 
asigurării sustenabilității pe termen lung din punct de vedere tehnic este esențial a 
fi alocate fondurile necesare pentru suplimentarea bazei tehnice disponibile, 
precum și pentru modernizarea acesteia. 
In ceea ce priveste stabilirea bugetului pentru fiecare activitate componenta a 
serviciului, este fundamental ca acesta sa permita atingerea urmatoarelor obiective: 
- asigurarea prestarii serviciului la nivelul de calitate si indicatorii de 

performanta stabiliti de Consiliul Local al Comunei Domnesti prin regulamente 
si prin contracte; 

- realizarea unui raport calitate – cost cat mai bun pentru activitatile prestate pe 
perioada angajata si asigurarea unui echilibru intre riscurile si beneficiile 
asumate de partile contractante; 

- asigurarea functionarii eficiente a activitatilor componente ale serviciului, 
precum si dezvoltarea si modernizarea infrastructurii utilizate; 

- mentinerea sustenabilitatii financiare pe termen mediu si lung. 
De asemenea, pentru aprobarea bugetului aferent prestarii activitatilor serviciului 
este important sa fie considerat nivelul acestora comparativ cu cel al seriei istorice 
inregistrate. Astfel, va putea fi aprobata o valoare justa a acestora, care sa permita 
desfasurarea activitatilor la parametrii de calitate impusi si obtinerea unui profit 
rezonabil, precum si demonstrarea unui comportament responsabil in ceea ce 
priveste utilizarea resurselor bugetare locale. 
Pentru operatiunile/activitatile/actiunile care fac obiectul delegarii, operatorul va 
propune valorile tarifelor/preturilor si/sau va elabora norme locale de deviz, dupa 
caz, ce se vor da spre aprobare Consiliului Local al Comunei Domnesti. Normele 
locale de deviz vor reprezenta modul de tarifare a serviciilor. 
Norma locala de deviz va contine consumurile specific de materiale, utilaje si 
transport, precum si manopera care va fi determinate pe baza consumului orar. 
La momentul initial al delegarii serviciilor, propunerea 
valorilor/tarifelor/costurilor se va fundamenta, in urma negocierii directe cu 
viitorul operator delegatar, iar ulterior tarifele/preturile/costurile cuantificate 
punctual vor putea suporta modificari/ajustari/actualizari la propunerea 
operatorului delegator, numai cu aprobarea Consiliului Local al Comunei 
Domnesti. 
 

8. Finanţarea serviciului 
Cuantumul şi regimul sumelor necesare asigurării finanțării serviciilor, alocate din 
bugetul unității administrativ teritoriale, se stabilesc în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, astfel încât: 



— să acopere costul efectiv al prestării serviciilor, respectiv cheltuielile de 
exploatare/ dezvoltare in procent de …. % si un profit rezonabil de …. %); 
— să asigure prestarea serviciilor la nivelurile de calitate şi indicatorii de 
performanță stabiliți de Consiliul Local prin caietul de sarcini, regulamentul 
serviciului şi prin contract, după caz; 
— să asigure realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul 
prestat pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile 
asumate de părţile contractante; 
— să asigure întreținerea şi exploatarea eficientă a bunurilor aparținând 
domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale comuna Domnesti; 
— să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 
Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind 
iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a legislaţiei 
privind achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii şi cu respectarea 
dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi 
amenajarea teritoriului. 
Finanţarea lucrărilor de investiţii se poate asigura din următoarele surse: 
a) de la bugetul local al comunei Domnesti, în funcţie de natura şi de modul de 
organizare şi funcţionare a serviciului de administrare a domeniului public şi 
privat; 
b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale; 
c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; 
d) taxe speciale instituite în condiţiile legii; 
e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public -
privat; 
f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în 
cadrul unor programe de investiţii realizate cu sprijin financiar extern, la a căror 
finanţare participa şi Guvernul; 
g) venituri proprii ale operatorului; 
h) alte surse constituite potrivit legii. 
 
   9. Aspecte de ordin financiar si economic 
Argumentele economico-financiare care stau la baza atribuirii contractului de dare 
in gestiune constau în : 
- personalul şi organizarea operatorului, respectiv se va angaja personal calificat si 
necalificat pe plan local, ceea ce va duce la scãderea numarului de someri; 
- prin realizarea gestiunii se va putea obţine raportul optim între tarife mici şi 
calitate ridicată a serviciilor; 
- administrarea eficienta a dotarilor si serviciilor. 
 



    10. Aspecte de ordin social si de protectia mediului  
Conform art. 5 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu 
completarile si modificarile ulterioare, principalele activitati edilitar gospodaresti 
specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat, desfasurate la 
nivelul comunei, trebuie sa asigure in domeniul administrarii strazilor urmatoarele:  
- comunitatea locala sa beneficieze de locuri de munca si implicit scaderea 
somajului;  
- dotarile care permit reciclarea de materiale sa aiba ca influenta scaderea 
preturilor;  
- prin cresterea nivelului calitativ al serviciilor, comunitatea locala sa beneficieze 
de o imbunatarire a calitatii mediului si implicit a sanatatii populatiei.  
In urma aprobarii Regulamentului de organizare si functionare, a caietului de 
sarcini si a incheierii contractului de delegare de gestiune, SC Intretinere 
Peisagistica Domnesti SRL va fi obligata la respectarea tuturor principiilor mai sus 
mentionate. 
 Derularea tuturor activităților prevăzute în cadrul Serviciului trebuie să se 
realizeze conform prevederilor legislației de mediu aplicabile. Aceasta presupune 
inclusiv obținerea tuturor acordurilor/autorizațiilor de mediu necesare desfășurării 
sau extinderii activității, precum și respectarea tuturor condițiilor înscrise în 
acestea. De asemenea, prin asigurarea de utilaje, echipamente și soluții moderne 
pentru prestarea Serviciului, impactul potențial asupra mediului este redus la un 
nivel minim posibil din punct de vedere tehnic. 
Din punct de vedere social, desfasurarea Serviciului va contribui la imbunatatirea 
semnificativa a aspectului peisagistic, precum si la diminuarea sau chiar eliminarea 
pericolelor potentiale privind sanatatea oamenilor. In plus, prin implementarea 
gestiunii, locuitorii din comuna Domnesti vor avea acces la servicii de calitatea şi 
complexitatea cerute de normele româneşti şi europene. 
 
    11. Identificarea si alocarea riscurilor  
Riscul reprezintă gradul de incertitudine al apariției unor pierderi fortuite, 
accidentale sau împrejurări nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca în 
derularea unei acțiuni sau activități viitoare să apară împrejurări mai puțin 
cunoscute sau necunoscute, generând efecte nefavorabile asupra rezultatelor 
propuse sau așteptate. 
Principalele riscuri identificate sunt cu privire la: 
- Finanțator și finanțare 
- Modificări de taxe și impozite 
- Flux financiar 
- Schimbări demografice 
- Inflație 
- Operare 



- Active 
- Forța majoră 
- Resurse inițiale 
- Condiții nefavorabile de vreme 
- Întreținere și reparare 
 -  Neincadrarea operatorului in tarifele aprobate datorita unor cauze externe (ex. 
cresterea pretului la materiale)  
-    Incetarea contractului din motive neprevazute  
 
     12. Durata gestiunii si termenele previzibile pentru incheierea contractului 
Durata contractului de delegare a gestiunii, ca durata estimata, nu va depasi timpul 
estimat in mod rezonabil necesar operatorului pentru recuperarea investitiilor, fara 
a pune presiune pe locuitori prin tarife care pot depasi limita suportabilitatii. 
Durata estimata in cadrul prezentului studiu este de 5 ani. Ulterior acestei perioade 
contractuale, se poate realiza o analiza a eficientei serviciului, se vor compara 
indicatorii de performanta stabiliti, cu performanta efectiva a acestuia, venituri 
versus cheltuieli, tarife, taxe practicate in alte zone pentru servicii similar, 
reclamatii, precum si alte considerente referitoare la desfasurarea activitatilor pe 
durata perioadei contractuale. Pe baza unei astfel de analize se poate adopta o 
decizie fundamentata cu privire la modalitatea de gestiune ce va fi adoptata in 
continuare. Termenul previzibil pentru incheierea contractului este de 15 zile.  
 
    13. Stabilirea modalitatii de gestiune  
Avand in vedere aspectele prezentate anterior, au fost analizate modalitatile de 
delegare a serviciului, in scopul identificarii principalelor avantaje si dezavantaje 
pentru fiecare dintre acestea si stabilirea modului de gestiune a serviciului. 
Gestiunea directa a serviciilor si lucrarilor de intretinere a drumurilor prezinta 
urmatoarele avantaje: 
- Menținerea sinergiei dintre strategiile și planurile dezvoltate la nivel local și 

măsurile/acțiunile implementate la nivelul comunei Domnesti; 
- Existența unui grad avansat de cunoaștere a situației din teren și a punctelor 

critice pentru fluxul operațional la nivelul personalului implicat în realizarea 
serviciilor de utilitate publica; 

- Oportunități privind realizarea de investiții prin atragerea unor surse externe de 
finanțare; 

- Reinvestirea profitului generat din prestarea activităților generatoare de profit 
în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii existente; 

- Eficientizarea si optimizarea serviciilor publice delegate, prin scurtarea lantului 
      decizional si specializarea personalului angajat de operatorul delegatar. 
 5.2. Dezavantaje: 
Autoritatea publica locala trebuie sa isi adapteze rolurile de administrator si 
reglementator pe durata contractului. 



Autoritatea publica locala trebuie sa se concentreze pe negociere, supervizare si 
monitorizare. 
Gestiunea delegata prezinta urmatoarele avantaje: 
- Transferul majoritatii riscurilor catre operatorul serviciului; 
- Posibilitatea de a mentine costurile aferente prestarii serviciului la un nivel 

inferior celor existente pe piata libera; 
- Eforturi mai reduse in ceea ce priveste politica de personal si resursele 

financiare alocate personalului afferent prestarii serviciilor de interes public; 
- Eficientizarea operatiunilor de atribuire, in sensul reducerii intervalului necesar 

organizarii si finalizarii procedurilor competitive legate de prestarea serviciilor 
delegate; 

- Eficientizarea si optimizarea serviciilor publice delegate, prin scurtarea lantului 
decisional si specializarea personalului angajat de operatorul delegator. 

Dezavantaje: 
- Autoritatea publica locala trebuie sa isi adapteze rolurile de administrator si 

reglementator pe durata contractului; 
- Autoritatea publica locala trebuie sa se concentreze pe negociere, supervizare 

si monitorizare. 
 
     14. CONCLUZII ŞI RECOMAND ĂRI 
În urma analizei se constată că gestiunea indirectă este considerată oportună, 
deoarece prin aceasta actiune se considera ca gestionarea poate fi asigurata in mod 
eficient, un control exigent al veniturilor și cheltuielilor, o administrare eficienta a 
patrimoniului public sub controlul și decizia directă a autorității locale, precum și 
o planificare/implementare realistă a investițiilor, existând premisele necesare unei 
dezvoltări sustenabile a întregului sistem, în contextul reglementărilor specifice 
Ordonantei nr. 71 din 2002, mai ales ca operatorul economic este infiintat si 
controlat de Primaria Comunei Domnesti. 
În concluziile prezentului studiu de oportunitate se mentioneaza urmatoarele 
aspecte importante: 
 realizarea protejarii sanatatii publice si a mediului prin imbunatatirea serviciilor 
de administrare a domeniului public şi privat; 
 optimizarea managementului privind gestionarea serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat pentru activitati pe teritoriul comunei Domnesti. 
Operatorul cu care se va incheia  contractul de delegare a gestiunii va fi 
responsabil cel putin de: 
 Prestarea serviciilor conform documentelor contractuale, inclusiv Caietul de 
sarcini al serviciului si Regulamentul serviciului; 
 Mentinerea starii activelor predate si dezvoltarea viitoare a acestora conform 
necesitatilor; 
 Asigurarea unui management eficient al operarii in conditii de calitate si de 
performanta impuse ; 



Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale O.G. 
71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice 
locale. 
In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege și de a 
hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilități pubice astfel încât să 
asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat al unităţii administrativ teritoriale. 
Urmare a analizei prezentului studiu, se recomanda ca activitatile ce vor face 
obiectul delegarii de gestiune sa fie atribuite prin negociere directa către operatorul 
economic SC INTRETINERE PEISAGISTICA DOMNESTI SRL, cu actionar 
unic Consiliul Local al Comunei Domnesti, prin îmbunătățirea capacității tehnice, 
organizatorice, o dotare mai bună, precum și o experiență managerială 
performantă, este eficientă din punct de vedere economic, urmărind realizarea unui 
raport calitate/preţ cât mai bun şi unui echilibru între riscurile şi beneficiile 
asumate. 
Optiunea de mai sus se poate implementa tinand cont de prevederile legislative 
prezentate in capitolele anterioare. 
Operatorul S.C. INTRETINERE PEISAGISTICA DOMNESTI S.R.L., cu care se 
va incheia contractul va fi responsabil cel putin de: 
- Prestarea serviciilor conform documentelor contractuale, inclusiv caietul de 

sarcini si regulamentul serviciului; 
- Mentinerea starii activelor predate si dezvoltarea viitoare a acestora conform 

necesitatilor; 
- Asigurarea unui management eficient al operarii in conditii de calitate si de 

performanta impuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa  nr. 2  
                la Hotărârea nr. ___/ 2018 

 
 
 
 
 

REGULAMENT 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  SI CAIET DE SARCINI  

ale serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes 
local in comuna Domnesti 

 
PREVEDERI GENERALE 
 
PREAMBUL 
Art. 1. (1) Prezentul Regulament de organizare si funcţionare si caiet de sarcini 
stabileşte cadrul juridic unitar si condiţiile in care se desfăşoară activitatea de 
gestionare a serviciilor in conformitate cu principiile si reglementările in domeniu 
si cu respectarea urmatoarelor prevederi legislative: 
-       Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
 -    Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, 
modificata si completata; 
-     HG 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG 
71/2002; 
-         Legea 215/2001 a administratiei publice locale. 
Art. 2.  Prezentul Regulament si caiet de sarcini a fost elaborate spre a servi drept 
documentatie tehnica de referinta in vederea stabilirii conditiilor minimale de 
desfasurare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat in 
comuna Domnesti si contine specificatii care definesc caracteristicile referitoare la 
nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare. 
 Organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al 
comunei Domnesti s-a făcut cu respectarea următoarelor principii: 
a) autonomiei locale; 
b) descentralizării seviciilor publice; 
c) responsabilităţii si legalităţii; 
d) corelării cerinţelor cu resursele; 
e) dezvoltării durabile; 
f) liberului acces la informaţii si consultarea cetăţenilor; 
g) economiei de piaţa si eficientei economice. 
Art. 3. Comuna Domnesti, ca unitate administrativ-teritorială îşi exercită, prin 
Consiliul Local Domnesti, posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care 



alcătuiesc domeniul public al localitatii, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 şi 
ale Legii nr. 215/2001.  
In exercitarea atribuţiilor menţionate, Consiliul Local Domnesti are obligaţia de a 
intretine, exploata, reabilita si moderniza bunurile aflate in proprietatea si 
administrarea sa. 
Organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
si privat al comunei Domnesti are ca obiective: 
a) creşterea calităţii si eficientei serviciilor; 
b) asigurarea transparentei in ceea ce priveşte delegarea serviciilor; 
c) creşterea siguranţei in exploatare si asigurarea continuităţii serviciilor. 
Activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat 
asigură: 
a) satisfacerea cerinţelor si nevoilor de utilitate publica ale comunităţii; 
b) continuitatea serviciului; 
c) ridicarea continua a standardelor si indicatorilor de performanta a serviciilor 
prestate; 
d) protecţia si conservarea mediului natural si construit; 
e) intocmirea si propunerea spre avizare a graficelor de executie 
f) executia lucrarilor cu respectarea normativelor de specialitate 
g) receptia lucrarilor cu comisii de receptie prin intocmirea de procese verbale de 
receptie 
h) decontarea lucrarilor prin situatii de lucrari si devize 
 
In domeniul administrarii drumurilor și străzilor , se analizeaza oportunitatea 
delegarii urmatoarelor servicii /activitati:  
-  a) repararea si refacerea platformelor betonate din statiile RATB; 
- b) lucrari de sapare de santuri; 
- c) lucrari de indepartare a vegetatiei spontane; 
- d) defrisare arbori. 
In sectorul administrarii domeniului public si privat  vor fi delegate 
urmatoarele servicii/activitati: 
- a) amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din incintele scolilor si gradinitelor 

de pe raza comunei Domnesti, precum si din incinta Primariei Domnesti (tipuri 
de activitati: defrisari si toaletari, cosit, taieri de corectie la arbusti, tuns garduri 
vii, intretinerea si amenajarea spatiilor verzi existente, locuri de joaca si 
miniparcuri); 

- b) servicii de curatenie in cadrul unitatii administrativ – teritoriale Domnesti. 
Modul de organizare şi funcționare a activităților descrise mai sus trebuie să se 
realizeze pe baza următoarelor principii:  
- protecția sănătății populației;  
- responsabilitatea față de cetățeni;  
- conservarea şi protecția mediului înconjurător;  



- asigurarea calității şi continuității serviciului;  
- tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;  
- securitatea serviciului;  
- dezvoltarea durabilă.  
 
Definiţii 
Art. 4. Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii 
termeni: 
a) domeniul public al unităţii administrativ — teritoriale — totalitatea bunurilor 
mobile si imobile aflate in proprietatea publica a unităţii administrativ - teritoriale, 
care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local si care nu 
au fost declarate, prin lege, bunuri de uz sau de interes public national; 
b) infrastructura edilitar – gospodareasca - ansamblul bunurilor mobile si imobile 
dobândite potrivit legii, constând in clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, 
echipamente functionale, dotări specifice si mobilier urban, inclusiv terenurile 
aferente, destinate desfăşurării unor activităţi edilitar gospodăreşti; infrastructura 
edilitara face parte din domeniul public sau privat al unităţii administrativ - 
teritoriale si este supusa regimului juridic al proprietăţii publice sau private, 
potrivit legii; 
c) servicii de administrare a domeniului public si privat — totalitatea acţiunilor si 
activităţilor edilitar — gospodăreşti prin care se asigura administrarea, gestionarea 
si exploatarea bunurilor din domeniul public si privat al unităţii administrativ — 
teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, in administrarea altor servicii 
publice locale. 
 
Domeniul administrarii drumurilor si strazilor 
Art. 5. Activitati prestate: 
- a) repararea si refacerea platformelor betonate din statiile RATB; 
- b) lucrari de sapare de santuri; 
- c) lucrari de indepartare a vegetatiei spontane; 
- d) defrisare arbori. 
Art.6.  Operatorul serviciului de administrare a drumurilor si strazilor va asigura 
respectarea urmatoarelor principii generale: 

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor, regulamentelor privind igiena 
muncii, protectia muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a 
constructiilor; 

b) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contract; 
c) prestarea serviciului pe raza unitatii administrative – teritoriale cu care are 

contract, colectarea deseurilor rezultate si lasarea in stare de curatenie a 
spatiului din zonele de operare; 

d) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la 
reducerea costurilor de operare; 



e) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii 
sau cu terti; 

f) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specific necesare pentru 
prestarea activitatilor in conditiile stabilite prin contract. 

Operatorul va informa operativ Primaria Domnesti cu privire la orice problema 
care afecteaza prestarea serviciului. Informarea va fi facuta in scris si va contine 
propuneri de remediere a situatiilor survenite; masurile de remediere a unor astfel 
de situatii vor fi stabilite de comun accord de catre operator si beneficiar. 
Art. 7. Activitatile de intretinere si reparare a strazilor se clasifica în:  
a) Lucrări de intretinere – totalitatea activitatilor de interventie ce se executa in tot 
timpul anului, determinate de uzura sau degradarea strazilor in conditii normale de 
exploatare, activitati ce au ca scop asigurarea conditiilor tehnice necesare 
desfasurarii circulatiei rutiere in siguranta precum si mentinerea patrimoniului 
public stradal in stare permanenta de curatenie si aspect estetic corespunzator. 
Lucrarile de intretinere au caracter permanent, executandu-se in tot cursul anului 
pe intreaga retea stradala a comunei.  
b) Lucrări de reparații - totalitatea lucrarilor fizice de interventie care au ca scop 
compensarea partiala sau totala a uzurii fizice sau morale a strazii produsa ca 
urmare a exploatarii normale sau a actiunii agentilor de mediu. Lucrarile de 
reparatii pot fi: reparatii curente si reparatii capitale. Lucrarile de reparatii curente 
se executa periodic in scopul compensarii partiale sau totale a uzurii sau degradarii 
elementelor componente ale strazii. Aceste lucrari asigura, dupa caz, 
imbunatatirea, repararea sau inlocuirea elementelor care au suferit deteriorari, in 
cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrari de intretinere. Lucrarile de 
reparatii capitale reprezinta complexul de lucrari care se executa la intervale mai 
mari de timp (sfarsitul unei durate normale de functionare) in scopul compensarii 
totale a uzurii fizice si morale ale strazii. In cadrul lucrarilor de reparatii capitale se 
cuprinde si refacerea la parametric initiali sau la un nivel tehnic superior, a 
strazilor desfacute cu ocazia introducerii de instalatii tehnico-edilitare subterane.  
c) Intervenții de urgență - acele lucrari necesare in cazul avariilor la retelele 
edilitare sau ca urmare a calamitatilor naturale sau accidentelor. Interventiile 
accidentale sunt generate de cause neprevazute si ca urmare sunt lucrari 
neplanificate. Din aceasta categorie fac parte: eliminarea degradarilor provocate de 
accidente de circulatie, burdusiri pe suprafetele carosabilului, interventiile la 
retelele edilitare, lucrari de restabilire urgenta a circulatiei intrerupta de calamitati 
naturale. Aceste lucrari se realizeaza din punct de vedere tehnic in mod asemanator 
cu lucrarile de reparatii capitale sau reparatii curente.  
Art.8. Planificarea lucrărilor de executie, întretinere și reparații ale străzilor  
(1) În decursul exploatarii lor, drumurile/strazile sunt in permanent supuse 
influentei unor factori care pot produce lent sau intr-un termen scurt uzura si 
degradarea imbracamintei drumului, a sistemului rutier, etc, principalii factori care 
actioneaza negativ fiind traficul rutier si factorii climaterici. Evaluarea starii 



tehnice a drumurilor care stă la baza planificarii categoriilor de lucrari de 
intretinere ce urmeaza a se realiza, se efectueaza la terminarea perioadei de iarna 
atunci cand urmare a ploii, lapovitei, ninsorii, degradarile sunt mult mai vizibile si 
permit inventarierea si evaluarea lor. 
(2) Ca urmare a inventarierii naturii, calitatii si cantitatii defectiunilor se planifica, 
se stabilesc, categoriile si cantitatile lucrarilor necesare a se realiza, prin proces 
verbal între beneficiar și operator.  
(3) La planificarea lucrarilor privind intretinerea si repararea drumurilor/strazilor, 
podurilor de sosea si a anexelor aferente lor, se va ține seama de următoarele 
principii de bază:  
a) evitarea dispersarii fondurilor alocate,  
b) crearea unor legaturi continue intre diferite zone ale comunei prin asigurarea 
unei retele corespunzatoare de strazi,  
c) acordarea prioritatii in planificarea lucrarilor pentru arterele magistrale si 
traseele de strazi importante din punct de vedere economic si social,  
d) acordarea prioritatii in sensul executarii in prima urgenta a lucrarilor accidentale  
e) alegerea solutiilor optime de reparatii,  
f) respectarea normelor tehnice specifice fiecarei activitati inclusiv normele de 
protectia muncii.  
(4) Se va avea în vedere ca în cazul unui buget restrictiv, strategia de executie a 
lucrarilor de întretinere, sa utilizeze strategia de tip curativ cand se executa lucrari 
punctuale, functie de degradarile ce apar, asigurandu-se niveluri de serviciu 
scazute cu o suprafata de rulare foarte eterogena, neexistand personal numeros 
avand in vedere volumul mare de lucrari de tip interventie care au o productivitate 
și eficiență scazută, lucrările fiind comandate de către beneficiar.  
Art.9.  Stabilirea tipurilor de lucrări de executie, întreținere sau reparații  
(1) Tipurile de lucrari de executie, intretinere sau reparatii, volumul lucrarilor si 
fondurile necesare executiei acestora se va stabili in functie de:  
a) nivelul de serviciu al drumului/străzii respective (structura si intensitatea 
traficului, zona climaterica);  
b) starea tehnica a drumurilor, podurilor si a constructiilor aferente lor, ca urmare a 
efectuarii masuratorilor tehnice, a reviziilor si inspectiilor;  
c) evidentele tehnice, banca de date tehnice rutiere care va fi actualizata obligatoriu 
de catre prestator conform caietului de sarcini;  
d) strategia si politicile de intretinere adaptate in functie de ipotezele bugetare 
avute in vedere;  
e) normativele specifice fiecarei activitati.  
 (2) Lucrările si serviciile privind intretinerea curenta a drumurilor publice se 
împart în:  
a) intretinerea curentă pe timp de vară,  
b) intretinerea curentă pe timp de iarnă.  



(3) Lucrările de intretinere pe timp de vara cuprind trei categorii de lucrari și 
anume:  
a) întretinerea părții carosabile, specifica tipului de imbracaminte (strat de rulare);  
b) întretinerea comuna tuturor drumurilor;  
c) întretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor.  
(4) Intretinerea partii carosabile, specifica tipului de imbracaminte (strat de rulare), 
alcatuita din:  
a) intretinerea imbracamintilor asfaltice care cuprinde: intretinerea suprafetelor 
degradate la imbracamintea asfaltica. inlaturarea denivelarilor si fagaselor, 
plombari, colmatarea fisurilor si a crapaturilor, badijonarea suprafetelor poroase, 
precum si asternerea nisipului sau a criblurii pe suprafete cu bitum in exces;  
b) intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici cuprinde: plombari, colmatari de 
rosturi si crapaturi, refacerea rosturilor, eliminarea fenomenului de pompaj, 
refaceri de dale, etc;  
c) intretinerea pavajelor cuprinde: refaceri de suprefete izolate, inlocuire de pavele, 
refacerea locale a rosturilor, etc  
d) intretinerea drumurilor pietruite cuprinde: aprovizionarea cu materiale pietroase, 
astuparea gropilor si fagaselor cu material pietros, scarificarea si reprofilarea, cu 
sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos, etc;  
e) intretinerea drumurilor de pamant cuprinde; reprofilarea platformei, astuparea 
gropilor si fagaselor cu pamant, taierea damburilor, completarea cu balast, etc.;  
f) întretinerea semnalizarii orizontale – completarea sau refacerea izolata a 
marcajelor pe partea carosabila, corectii ale marcajelor;  
(5) Întreținerea comună tuturor drumurilor, va fi alcatuită din:  
a) intretinerea platformei drumului care cuprinde: curatarea platformei drumului de 
noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale, tratarea burdusirior, a unor tasari 
locale, completarea cu balast, nivelarea la cota, eliminarea gropilor prin acoperirea 
cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate initial;  
b) asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor 
inundatiilor care cuprinde: asigurarea pantelor in profil transversaj si longitudinal 
din zona drumului intretinerea santurilor si rigolelor, curatirea santurilor si 
rigolelor, a canalelor si a podetelor, decolmatarea santurilor si rigolelor, repararea 
si curatirea caminelor de vizitare, completarea capacelor caminelor, etc.;  
c) întretinerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere:  
*întreținerea semnalizării verticale – indreptarea, intretinerea, vopsirea 
indicatoarelor de circulatie, a stalpilor si a altor mijloace de dirijare, 
reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv semnalizarea punctelor de lucru;  
*întreținerea parapetelor directionale - intretinerea parapetelor metalice revopsire, 
spalare periodica, protectii anticorosive, etc.;  
*întreținerea gardurilor de protectie – demontare, remontare, vopsire, completare 
cu elemente necesare, etc;  



(6) Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor, alcatuita 
din:  
a) la podurile din beton, beton armat, pasaje, reparatii de tencuieli – curatarea 
rosturilor degradate, curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem, 
desfundarea gurilor de scurgere, reparatii la parapete, trotuare, hidorizolatii, guri de 
scurgere, rosturi de dilatatie, sferturi de con, scari de acces;  
b) întretinerea albiilor din zona podurilor reparatii isolate la pragurile de fund si la 
apararile de maluri, inlaturarea din albii a depunerilor;  
c) întretinerea podetelor – reparatii izolate la coronamentele aripilor, camere de 
linistire, peree, desfundari si decolmatari de podete.  
d) întretinerea partii carosabile si a trotuarelor aferente podurilor, pasajelor, 
podetelor.  
Art.10. Sisteme de planificare a lucrarilor de intretinere si reparatii ale strazilor  
(1) Pentru planificarea si prioritizarea lucrarilor de intretinere in vederea alocarii cu 
maxima eficienta tehnica si economica a fondurilor se pot utiliza sistemele de 
administrare optimizata a drumurilor si podurilor, sisteme care au la baza 
masuratori periodice ale starii tehnice a retelei de drumuri și poduri.  
(2) Urmare a interpretarii datelor privind starea tehnica a drumurilor si podurilor si 
introducerii acestora intr-un program special, se pot alege politicile si startegiile de 
interventie, perioada optima de executie, priotizarea lucrarilor si nivelul de urgenta.  
 Art.11. Programarea lucrărilor  
(1) Programele anuale pentru lucrarile si serviciile de executie, intretinere si 
reparatii la drumuri, poduri si anexele acestora se vor stabili in conformitate cu 
nomenclatorul privind lucrarile si serviciile aferente drumurilor publice, in functie 
de resursele financiare estimate, durata normala de functionarea a drumurilor 
publice si periodicitatea lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile 
publice. Programul anual de lucrari elaborate va trebui sa permita comunei 
Domnesti elaborarea Programelor anuale de intretinere si reparatii pentru reteaua 
de drumuri de interes local, la inceputul fiecarui an calendaristic si care apoi se vor 
aduc la forma finala dupa aprobarea bugetului local.  
(2) Periodicitatea efectuarii lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumurile 
publice se defineste ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta 
pentru acelasi sector de drum/ strada, in interiorul ciclului de reparatii capitale sau 
pe durata unui an calendaristic.  
(3) Lucrările accidentale cauzate de calamitatile naturale se executa in prima 
urgenta pentru restabilirea circulatiei, urmand ca documentatia tehnico - 
economica sa fie elaborata si aprobata ulterior. Lucrarile de definitivare se vor 
realiza conform planificarii.  
(4) Elementele principale care determina periodicitatea efectuarii lucrarilor sunt:  
a) marimea intensitatii traficului si structura acestuia in raport cu aparitia uzurii sau 
degradarea lucrarilor;  



b) tipul de lucrari asupra caruia se intervine cu lucrari de intretinere sau reparatii 
curente;  
c) calitatea materialelor folosite;  
d) efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele 
transporturilor grele, perioadaele optime pentru executia unor lucrari;  
e) frecventa aparitiei degradarilor datorita circulatiei rutiere si factorilor naturali.  
(5) Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere la drumuri, poduri si a 
anexelor acestora se va face in limita fondurilor financiare aprobate anual.  
 (6) Corelat cu identificarea stării tehnice a strazilor comunei, se va intocmi o 
strategie pentru situatia unui buget de austeritate, precum si o strategie pentru 
situatia unui buget normal.  
(7) Totodată se va încerca o analiza in vederea atingerii obiectivelor strategice si 
identificare a unor solutii de asigurare a resurselor financiare.  
Proiectarea, executia si interventia asupra strazilor, podurilor, elementelor conexe 
(semaforizari, etc.), vor avea in vedere categoriile functionale ale strazilor, traficul 
rutier, siguranta circulatiei, normele tehnice, factorii economici, sociali, de utilizare 
rationala a terenurilor, conservarea si protectia mediului, normele tehnice in 
vigoare pentru adaptarea la cerintele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu 
dizabilitati si de varsta a treia.  
Se va avea in vedere identificarea/gasirea unor solutii tehnice noi, utilizarea de 
materiale si tehnologii noi care sa permita realizarea obiectivelor propuse.  
Prestatorului ii revine obligatia participarii la toate dezbaterile publice ce vor avea 
loc, la sedintele Consiliului Local sau orice alte intalniri ale beneficiarului.  
Actualizarea/modificarea documentatiei elaborate se va realiza fara alte costuri din 
partea beneficiarului. 
 
Sectorul administrarii domeniului public si privat 
Art. 11. Activitati prestate: 
- a) amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din incintele scolilor si gradinitelor 

de pe raza comunei Domnesti, precum si din incinta Primariei Domnesti (tipuri 
de activitati: defrisari si toaletari, cosit, taieri de corectie la arbusti, tuns garduri 
vii, intretinerea si amenajarea spatiilor verzi existente, locuri de joaca si 
miniparcuri); 

- b) servicii de curatenie in cadrul unitatii administrativ – teritoriale Domnesti. 
Art. 12. Operatorul serviciului va asigura următoarele principii generale:  

• respectarea legislației, normelor, prescripțiilor şi regulamentelor privind 
igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, 
urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea şi combaterea 
incendiilor;  

• exploatarea, întreținerea şi reparația instalațiilor şi utilajelor cu personal 
autorizat, în funcție de complexitatea echipamentelor/utilajelor/instalației şi 
specificul locului de muncă;  



• respectarea indicatorilor de performanță şi calitate stabiliți prin contractul de 
concesiune sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului  

• furnizarea către autoritatea administrației publice locale, a informațiilor 
solicitate şi accesul la documentațiile şi la actele individuale pe baza cărora 
prestează serviciile, în condițiile legii;  

• respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului;  
• prestarea serviciului pe raza comunei Domnesti pentru care are contract de 

delegare de gestiune şi lăsarea în stare de curățenie a spațiului din zonele de 
operare;  

• aplicarea de metode performante de management care să conducă la 
reducerea costurilor de operare;  

• elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparații executate cu forțe proprii 
şi cu terți;  

• realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor şi de 
rezolvare operativă a acestora;  

• evidența orelor de funcționare a utilajelor pentru activitățile în care se impun 
folosirea acestora;  

• ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor şi raportarea periodică a situației 
autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;  

• personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;  
• conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a 

personalului de intervenție;  
• o dotare minimă cu instalații şi echipamente specifice necesare pentru 

prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;  
• alte condiții specifice stabilite prin contract.  

Art. 13. Amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi, parcuri, locuri de 
joaca pentru copii se va realiza conform procedurilor tehnice de executie din 
Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, adoptat prin HG 
955/2004. 
Art.14. Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape: 
a) pregătirea terenului: 
a.1) degajarea terenului prin strângerea cu mâna, sapa şi grebla, în grămezi, a 
diferitelor materiale existente la suprafaţă sau puţin îngropate; 
a.2) curăţarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncimea de 5 cm, de iarbă şi 
buruieni şi transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru; 
a.3) defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori, operaţiuni care se aplică numai în 
ipoteza întâlnirii acestora în ansamblul lucrărilor de amenajare a peluzelor 
gazonate; 



a.4) extragerea pământului vegetal se realizează prin săparea şi aruncarea 
pământului în depozit sau vehicul, îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor şi a altor 
corpuri străine; 
a.5) mobilizarea solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea şi 
finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului; săparea şi întoarcerea pământului, 
cu sfărâmarea sumară a bulgărilor, nivelarea şi mărunţirea bulgărilor cu sapa şi 
grebla, finisarea prin greblarea repetată la metru pătrat de suprafaţă mobilizată, 
împrăştierea pământului cu lopata şi sfărâmarea sumară a bulgărilor; 
a.6) însămânţarea gazonului se va face după aşternerea pământului vegetal şi 
mărunţirea fină a acestuia; 
b) însămânţarea gazonului cuprinde transportul în interiorul zonei de lucru, 
semănarea prin împrăştierea cu mâna, îngropatul cu grebla de grădină şi tasarea 
solului semănat cu tăvălugul de grădină; 
c) udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului şi racordarea la gura 
de apă, udarea şi manevrarea furtunului în timpul udării şi strângerea furtunului; 
d) întreţinerea peluzelor gazonate se realizează prin: 
d.1) cosirea manuală a gazonului şi strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de 
lucru; 
d.2) plivirea buruienilor de pe peluze şi depozitarea lor la marginea zonei de lucru, 
în grămezi; 
d.3) căratul buruienilor; 
e) rectificarea marginilor la peluze prin tăierea cu cazmaua a marginilor peluzei şi 
strângerea şi transportul materialului rezultat. 
Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi sunt: 
a) resurse materiale - seminţe de plante, îngrăşăminte organice, apă; 
b) resurse umane - muncitori de deservire, peisagist, personal necalificat; 
c) utilaje - mijloace de transport, autocisternă cu dispozitiv de stropit. 
Domeniul public cu destinaţia "spaţii verzi" va avea specificat pe planul cadastral 
structura geologică a solului. 
Materialul dendrologic şi floricol utilizat va fi compatibil cu structura geologică a 
solului în care se plantează. 
Activităţile de amenajare şi extindere a spaţiilor verzi din diferitele zone ale 
aceleiaşi localităţi vor fi coordonate în scopul evitării monotoniei peisagistice şi 
funcţionale. 
Pentru realizarea lucrărilor de plantare a arbuştilor ornamentali în spaţiile verzi, se 
execută următoarele operaţiuni: 
1. săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni, cu păstrarea structurii solului 
şi separarea stratului de pământ vegetal; 
2. plantarea arbuştilor ornamentali: 
a) extragerea arbuştilor cu sau fără balot de pământ la rădăcină se realizează prin 
săparea şanţului circular în jurul balotului, curăţarea şi tăierea rădăcinilor, finisarea 



şi ambalarea balotului, învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară, protejarea 
bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pânză de sac; 
b) fixarea arbuştilor în camion, stropirea cu apă a coroanei şi transportul în zona de 
lucru, la locul de plantare; 
c) mocirlitul rădăcinilor; 
d) aşezarea balotului în groapă; 
e) scoaterea ambalajului; 
f) astuparea cu pământ a gropilor de plantare; 
g) baterea pământului; 
h) executarea farfuriilor sau muşuroaielor; 
i) executarea primului udat; 
j) fasonarea coroanei. 
Lucrările de plantări de flori şi plante perene se vor realiza astfel: 
1. plantări de flori: 
a) transportul ghivecelor cu flori în interiorul zonei de lucru; 
b) săparea gropilor pentru plantare; 
c) plantarea, udarea şi acoperirea cu pământ; 
2. plantarea plantelor perene: 
a) săparea în jurul plantei pentru formarea balotului; 
b) înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă; 
c) săparea gropilor pentru plantare; 
d) transportul în interiorul zonei de lucru; 
e) plantarea; 
f) udarea. 
Lucrările de întreţinere obligatorii care se vor executa sunt: 
1. udarea plantaţiilor: 
a) desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului de apă la gura de apă; 
b) udatul propriu-zis; 
2. plivirea buruienilor: 
a) extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit; 
b) depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru, în grămezi; 
c) căratul buruienilor; 
3. lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor în plantaţii: 
a) mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatere şi 
umplerea aparatului; 
b) executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală. 
Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi cu arbuşti şi flori 
sunt: 
1. resurse materiale: 
a) răsaduri de flori; 
b) plante perene; 
c) puieţi de arbuşti; 



d) îngrăşăminte organice; 
e) împletitură de sârmă; 
f) pânză de sac; 
g) apă. 
2. resurse umane: 
a) muncitori pentru deservire; 
b) peisagist; 
3. utilaje: 
a) mijloace de transport; 
b) autocisternă cu dispozitiv de stropit. 
Art.15. Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta 

(1) Serviciile se vor presta in conformitate cu prezentul regulament si caiet de 
sarcini.  

(2) Spatiile publice se considera intretinute cand sunt efectuate lucrarile 
necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop, in functie de sezon; 

(3) Programul prestatiei se va stabili  de catre operator, care isi va dimensiona 
personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport, in 
functie de volumul de lucrari estimate, avand in vedere ca spatiile publice sa 
fie zilnic in stare de curatenie si intretinute prin exercitarea lucrarilor 
necesare in functie de anotimp, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii 
cerute conform prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

Art. 16. Cerinte privind impactul asupra mediului i nconjurator 
(1) Prestatorul de servicii va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea   

ce priveste protectia mediului. In situatia oricarui eveniment de mediu 
provocat de executantul de serviciu, acesta va fi considerat “poluator”. 
Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs in 
locatiile proprii in timpul executarii contractului. 

(2) Prestatorul de servicii trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin 
poluarea apei, aerului, solului cu deseuri sau alte materiale periculoase, prin 
depasiri ale nivelului de zgomot admis. 

 Art. 17. Asigurarea normelor de securitate in munca 
Prestatorul de servicii va asigura respectarea normelor de Securitate in munca, 
avand intreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este 
supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul il genereaza ca urmare a 
activitatii desfasurata in baza contractului cu Primaria Domnesti. 
Art. 18. Supravegherea lucrarilor: 

(1) In derularea activitatilor de intretinere, amenajare si curatenie, operatorul va 
asigura supravegherea materialelor si dotarilor existente. In cazul in care 
constata defectiuni sau disfunctionalitati, acestea vor fi aduse la cunostinta 
achizitorului in cel mai scurt timp, in vederea remedierii. 

(2) In caz de constatare a distrugerilor sau sustragerilor de materiale sau, dupa 
caz, a dotarilor existente in gradinite, parcuri si alte spatii publice, operatorul 



va anunta imediat societatea cu atributii de paza a spatiului respectiv sau 
politia locala. Acest fapt va fi adus imediat la cunostinta Primariei Domnesti. 

Art.19. Verificarea si receptia lucrarilor 
Primaria Domnesti va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va 
intocmi rapoarte de constatare, confirmate si de operator, privind cantitatea si 
calitatea prestatiei. Verificarea, controlul si receptia serviciilor se va face de catre 
delegatul primariei, impreuna cu delegatul operatorului. 
Art.20. Drepturile şi obligaţiile Consiliului Local Domnesti, ale operatorului si 
beneficiarilor serviciilor de administrare a domeniului public si privat 

A. Drepturile si obligatiile Consiliului Local Domnesti 
 Consiliul Local Domnesti actioneaza in numele si in interesul comunităţii locale 
pe care o reprezintă si răspunde fata de aceasta pentru: 
a) modul in care gestionează si administrează bunurile din domeniul public al 
comunei, in acest sens punand in opera gestionarea directa a Serviciului; 
b) modul in care organizează, coordonează si controlează activităţile de 
administrare a bunurilor din domeniul public al comunei. 
Art. 21. Consiliul Local Domnesti are urmatoarele drepturi: 
a) să verifice respectarea obligațiilor contractuale asumate de operator ;  
b) să efectueze controale vizând modul de organizare şi administrare a serviciilor ;  
c) să sancționeze potrivit prevederilor contractuale şi a legislației în vigoare 
nerespectarea obligațiilor contractuale; 
Art. 22. Consiliul Local Domnesti are următoarele atribuţii: 
a) stabilirea strategiilor de dezvoltare si funcţionare a serviciilor de administrare a 
domeniului public si privat; 
b) luarea iniţiativelor si adoptarea hotărârilor privitoare la serviciile de 
administrare a domeniului public in comuna Domnesti; 
c) exercitarea competentelor si responsabilităţilor ce ii revin potrivit legislaţiei in 
vigoare, referitoare la serviciile de administrare a domeniului public si privat. 
Art. 23. Consiliul Local Domnesti are in raport cu operatorul activităţilor 
următoarele drepturi: 
a) sa verifice, sa solicite fundamentarea preturilor pentru prestaţiile efectuate de 
operator; 
b) sa sancţioneze operatorul in cazul in care acesta nu respecta indicatorii de 
performanta si parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de delegare 
de gestiune, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului. 
Art. 24. Consiliul Local Domnesti are următoarele obligaţii: 
a) sa elaboreze si sa aprobe documentele necesare organizării si desfăşurării 
procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor ce fac obiectul prezentului 
regulament; 
b) sa aducă la cunoştinţa publica, in condiţiile legii, hotărârile si dispoziţiile al 
căror obiect il constituie serviciile de administrare a domeniului public si privat de 
interes local din comuna Domnesti; 



c) sa atribuie contractul de delegare a gestiunii serviciilor in conformitate cu 
procedurile legale; 
d) sa respecte si sa indeplineasca obligaţiile asumate prin contractele de delegare a 
gestiunii; 
f) sa păstreze confidenţialitatea, in condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la 
activitatea operatorului, altele decât cele cu caracter public. 
     B. Drepturile si obligatiile operatorului  
Art.25. Drepturile operatorului se inscriu in caietul de sarcini, in regulamentul 
serviciului si in contractul de delegare a gestiunii, urmarindu-se asigurarea si 
menţinerea echilibrului contractual pe toata durata de derulare a acestora. 
Operatorul SC INTRETINERE PEISAGISTICA DOMNESTI SRL are calitatea de 
autoritate contractanta si are obligatia de a efectua achizitii publice potrivit 
reglementarilor legale in vigoare. De asemenea, pentru buna desfasurare a 
lucrarilor, poate incheia contracte de inchiriere si poate subcontracta 
servicii/lucrari, in functie de necesitati. 
Art. 26. Operatorul serviciului, SC INTRETINERE PEISAGISTICA DOMNESTI 
SRL, are urmatoarele drepturi: 
a) sa incaseze contravaloarea serviciilor prestate corespunzator cantitatii si calitatii 
acestora; 
b) sa propună Consiliului local Domnesti ajustarea periodica a preturilor si a 
tarifelor, in funcţie de influentele intervenite in costurile de operare; 
Art. 27. Operatorul SC INTRETINERE PEISAGISTICA DOMNESTI SRL are 
fata de Consiliul Local Domnesti următoarele obligaţii: 
a) sa furnizeze Consiliului Local Domnesti informaţiile solicitate si sa asigure 
accesul la toate informaţiile necesare verificării si evaluării funcţionarii si 
dezvoltării serviciilor, in conformitate cu clauzele contractului de delegare a 
gestiunii directe si prevederile legale in vigoare; 
b) sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conducă la 
reducerea costurilor de operare. 
Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații, precum și 
măsurile impuse de autoritățile competente.  
Operatorul va fi responsabil pentru personalul propriu angajat și pentru 
desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile 
legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.  
Operatorul va efectua periodic instructaje, conform prevederilor legale în vigoare, 
astfel încât personalul acestuia să fie informat activ cu privire la aspectele 
operaționale, de sănătate și securitate în muncă, precum și de protecție a mediului.  
În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să 
solicite sau să primească compensații sau gratificații din partea cetățenilor în 
scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.  
Operatorul va informa operativ Consiliul local cu privire la orice problemă care 
afectează prestarea serviciului. Informarea va fi realizată în scris și va include 



propuneri de remediere a situațiilor survenite. Măsurile de remediere a unor astfel 
de situații vor fi stabilite de comun acord de operator și beneficiar, operatorul 
având responsabilitatea implementării acțiunilor de remediere stabilite.  
Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații, precum și 
măsurile impuse de autoritățile competente. 
    C. Drepturile si obligatiile utilizatorilor 
Art. 28. Utilizatorii bunurilor din domeniului public si privat al comunei au 
următoarele drepturi: 
a) acces neîngrădit la informaţiile publice privind activităţile de administrare a 
domeniului public si privat; 
b) de a contesta, in condiţiile legale, prevederile adoptate de Consiliul Local 
Domnesti prin hotărâri proprii. 
 
Preturi, tarife si taxe 
Art. 29.  Nivelul preturilor si/sau al tarifelor pentru plata serviciilor  ce fac obiectul 
prezentului regulament se fundamentează de operator. 
Aprobarea preturilor si/sau a tarifelor se face de către Consiliul Local Domnesti. 
Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale Consiliului 
Local in conformitate cu prevederile legale in vigoare, care se vor actualiza anual 
prin HCL cu aplicarea indiceului de inflatie comunicat de INS. 
Structura si nivelul preturilor, tarifelor si taxelor vor fi stabilite astfel incat: 
a) sa acopere costul efectiv al executarii lucrarilor pe strazi; 
b) sa descurajeze consumul excesiv si risipa; 
c) sa incurajeze protecţia mediului; 
d) sa incurajeze investiţiile de capital; 
e) sa respecte autonomia financiara a operatorului. 
Investițiile necesare asigurării continuității și modernizării serviciilor vor fi 
identificate de către operator, care va elabora și propune spre aprobareab 
beneficiarului un plan anual de investiții, care va include și o prioritizare a 
realizării acestora, determinată pe baza unui referat de specialitate. Beneficiarul, în 
limita fondurilor disponibile în bugetul local, va realiza investițiile aprobate de 
către Consiliul Local al comunei Domnesti și le va pune la dispoziția operatorului 
conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
 
 
Răspunderi şi sancţiuni 
Art. 30. Incălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea 
disciplinara, civila, contravenţionala sau penala, dupa caz. 
Consiliul Local Domnesti are dreptul sa sancţioneze operatorul prestator de servicii 
de administrare a domeniului public - in cazul in care acesta nu furnizează/nu 



prestează serviciile de administrare la nivelul indicatorilor de calitate si de eficienta 
stabiliţi in contractul de delegare de gestiune, prin: 
a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, 
suficient de mari pentru a determina operatorul sa remedieze deficientele 
constatate. Penalizările vor fi definite in contractul de delegare a gestiunii; 
b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune si rezilierea 
contractului de delegare a gestiunii daca timp de 6 luni de la incheierea acestuia se 
constata incalcarea repetata a obligaţiilor contractuale. 
 
Dispoziţii finale 
Art. 31. Regulamentul de organizare si desfăşurare a activităţii de gestionare a 
serviciilor de administrare a domeniului public si privat de interes local la nivelul 
comunei Domnesti se aproba si poate fi modificat si completat prin hotărâre a 
Consiliului Local Domnesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Anexa nr. 3  
la Hotararea nr. ___/2018 

 
 

CONTRACT - CADRU  
de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public 

şi privat de interes local din comuna Domnesti, judetul Ilfov 
 

CAP. I Păr țile contractante:  
Art.1 
1.1. Primaria Domnesti, cu sediul Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov, 
(autoritatea contractantă) telefon/fax ............, număr de înregistrare 
............................, cod fiscal/ cod unic de înregistrare ................, cont nr. ............. 
deschis la Trezoreria ..................., reprezentată prin ..............., având funcția 
..............., în calitate de  beneficiar,  
şi  
1.2. S.C. INTRETINERE PEISAGISTICA DOMNESTI S.R.L. , cu sediul în 
............................, (operator de servicii publice) telefon/fax .................., număr de 
înregistrare ......................, cod fiscal/cod unic de înregistrare ................, cont nr. 
............., deschis la ..........., reprezentat prin ................., având funcția de 
.................., în calitate de operator de servicii, s-a încheiat prezentul contract de 
delegare a gestiunii de servicii de administrare a domeniului public şi privat.  
CAP. II Obiectul contractului  
Art.2.  
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea serviciilor de administrare 
a domeniului public şi privat de interes local din comuna Domnesti, constând în:  
In domeniul administrarii drumurilor și străzilor, se analizeaza oportunitatea 
delegarii urmatoarelor servicii /activitati:  
-  a) repararea si refacerea platformelor betonate din statiile RATB; 
- b) lucrari de sapare de santuri; 
- c) lucrari de indepartare a vegetatiei spontane; 
- d) defrisare arbori. 
In sectorul administrarii domeniului public si privat vor fi delegate urmatoarele 
servicii/activitati: 
- a) amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din incintele scolilor si gradinitelor 

de pe raza comunei Domnesti, precum si din incinta Primariei Domnesti (tipuri 
de activitati: defrisari si toaletari, cosit, taieri de corectie la arbusti, tuns garduri 
vii, intretinerea si amenajarea spatiilor verzi existente, locuri de joaca si 
miniparcuri); 

- b) servicii de curatenie in cadrul unitatii administrativ – teritoriale Domnesti. 
 



2.2. De asemenea, odata cu serviciile propriu - zise, se deleaga administrarea 
infrastructurii tehnico - edilitare specifice functionarii si prestarii serviciilor 
delegate, prin concesionarea acesteia, conform inventarului bunurilor care 
alcatuiesc patrimoniul component al infrastructrii edilitare, respectiv potrivit 
procesului verbal de predare – preluare a respectivelor bunuri.  
2.3. Serviciile prevăzute în prezentul contract sunt în conformitate cu regulamentul 
si caietul de sarcini întocmit potrivit strategiei şi programului autorităților 
administrației publice locale privind serviciile publice şi cerințele referitoare la 
siguranța, igiena, sănătate şi protecția mediului.  
2.4. Caietul de sarcini si regulamentul de organizare a serviciilor fac parte 
integrantă din prezentul contract, constituindu-se in anexa la acesta, alaturi de 
inventarul bunurilor  proprietate publică şi privată, aferente serviciilor, respectiv de 
procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciilor 
delegate.  
CAP. III Durata contractului  
Art. 3 
3.1. Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire în condițiile 
legii.  
3.2. Prelungirea contractului se va putea realiza numai dupa analizarea gradului de 
realizare a indicatorilor de performanta, eficienta prestarii serviciilor delegate, 
inclusiv sub aspectul costurilor angajate.  
3.3. În cazul în care beneficiarul nu dorește prelungirea contractului la expirarea 
acestuia, va anunța în scris operatorul cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea 
termenului contractual şi va demara procedura de încredințare a serviciului de 
administrare a domeniului public şi privat conform procedurilor legale.  
CAP. IV Decontarea serviciilor/ lucrărilor executate  
Art.4.  
4.1. Valoarea serviciilor/ lucrărilor corespunde tarifelor negociate de operator cu 
beneficiarul, conform comenzilor emise de beneficiar, respectiv a notelor de deviz 
concepute de operator si aprobate de beneficiar.  
4.2. Serviciile/ lucrările se decontează pe baza proceselor-verbale de receptie 
întocmite lunar sau ori de cate ori se stabilesc in cadrul comenzii/ cererii de oferta 
emisa de beneficiar/ conform contractelor de prestari servicii/ lucrari incheiate de 
parti, punctual pentru fiecare lucrare/ serviciu in parte de operatorul de servicii 
publice şi avizate de beneficiar.  
4.3. Plata serviciilor/ lucrărilor se face pe baza facturii emise de operator, 
cantitățile de lucrări executate fiind confirmate prin procesele-verbale de receptie 
finala/partiala, dupa caz, încheiate între beneficiar şi operatorul de servicii publice.  
4.4. Termenul de decontare este de 45 zile de la primirea facturii. Întârzierea 
achitării facturii cu 30 de zile de la expirarea acestui termen, atrage penalități în 
valoare de 0,01%, pe zi de intarziere. 



4.5. La emiterea comenzilor/ incheierea contractelor de prestări de servicii/ lucrari 
punctuale, semnate in baza comenzilor beneficiarului , dupa caz, se vor menţiona 
standardele, normativele, preţurile si tarifele în vigoare la data încheierii acestora, 
inclusiv clauze obligatorii privind: modalitati si termene de plata/ raspundere 
contractuala/ cazurile suspendarii/ denuntarii contractului/ sanctiunile aferente 
neindeplinirii obligatiilor contractuale/ garantiile de buna executie/ receptia 
serviciilor/ lucrarilor executate.   
 
CAP. V Obligațiile si drepturile păr ților  
Art.5.  
5.1. Obligațiile beneficiarului:  
1. Beneficiarul se obliga sa pună la dispoziție operatorului de servicii publice 
strategia şi programele de măsuri şi acțiuni privind administrarea domeniului 
public şi privat al localității. Modificările survenite în strategia privind 
administrarea domeniului public şi privat al localității, care reclama cantități de 
lucrări suplimentare fata de lucrările contractate, vor face obiectul unor negocieri 
privind majorarea valorilor prevăzute în prezentul contract.  
2. Beneficiarul se angajează sa acorde sprijin operatorului de servicii publice pe 
parcursul derulării contractului, la inițiativa acestuia de a îmbunătăți serviciul 
prestat, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității 
serviciului respectiv.  
3. Beneficiarul se obliga sa achite la termenele stabilite contravaloarea facturilor si 
a celorlalte cheltuieli justificate de operator.  
5.2. Obligațiile operatorului de servicii publice:  
1. Operatorul de servicii publice se obliga sa execute integral, in conditiile asumate 
si la timp, operațiunile stabilite în caietul de sarcini/regulamentul serviciilor 
delegate şi comenzile/graficelor de execuție a serviciilor/ lucrărilor.  
2. Operatorul se obliga sa administreze/sa exploateze bunurile/dotarile aferente 
serviciilor publice delegate, cu diligenta unui bun administrator, nemodificadu-le 
fuctionalitatea si restituindu-le in stare buna de functioare, la data incetarii 
contractului.  
3. Operatorul de servicii publice va asigura, contra cost, materialele necesare 
pentru prestarea serviciului.  
4. Operatorul de servicii publice are obligația de a încheia contracte cu operatorii 
serviciilor de salubritate pentru colectarea şi îndepărtarea deșeurilor rezultate din 
activitatea de administrare a domeniului public şi privat.  
5. În cazul apariției unor cauze de forță majoră care determina întârzieri în execuția 
serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, operatorul de servicii publice 
va anunța de îndată beneficiarul şi va contribui la minimalizarea efectelor negative 
ivite.  
6. Operatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor 
legislaţiei româneşti relevante în vigoare, şi garantează că personalul propriu şi 



dependenţii acestora respectă şi se conformează acestor prevederi legale. De 
asemenea, Operatorul va respecta standardele esenţiale de muncă, convenţiile cu 
privire la libertatea de asociere şi negocieri colective, eliminarea muncii forţate şi a 
discriminării la locul de muncă şi abolirea muncii copiilor şi toate celelalte 
prevederi legale în materie de muncă incidente.  
5.3. Drepturile beneficiarului:  
1. Să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi 
ajustările preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat;  
2. Să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de 
performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare 
a gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului de serviciu; 
autoritatea poate pretinde penalitati de intarziere in procent de 0,03% pe zi de 
intarziere raportat la valoarea din comanda neindeplinita la termen;  
3. Să suspende plata facturilor pana la data indeplinirii obligatiilor contractuale 
asumate de concesionar;  
4. Să rezilieze contractul de delegare, in conditiile prevazute in prezetul contract;  
5. Să verifice modul de administrare si exploatare a bunurilor/ patrimoniului predat 
cu ocazia delegarii, respectiv modul de realizare a indicatorilor de performanta 
asumati de concesionar.  
5.4. Drepturile operatorului:  
1. Drepturile operatorului serviciilor de administrare a domeniului public sunt cele 
specificate în caietul de sarcini, în regulamentul serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat şi în prezetul cotract, urmărindu-se asigurarea şi 
menţinerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.  
2. Să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi 
calităţii acestora;  
3. Să propună autorităţii administraţiei publice locale ajustarea/modificarea si 
actualizarea periodică a preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite 
în costurile de operare, cu respectarea asigurarii unui profit minim rezonabil de 
….;  
4. Sa rezilieze cotractul in cazul in care beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile 
de plata mai mult de 5 luni;  
5. Sa pretinda si sa obtina daune interese generate de necesitatea repararii 
prejudiciului inregistrat ca urmare a neideplinirii unor obligatii contractuale de 
catre beneficiar.  
 
 
CAP. VI Controlul executării serviciului  
Art.6.  
6.1. Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de 
respectare şi îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea şi eficienta serviciilor 



prestate/ lucrarilor efectuate, în tot timpul prestației, întocmind note de constatare 
pe care le transmite operatorului de servicii publice. Aceste note vor fi luate în 
considerare la întocmirea proceselor - verbale lunare de constatare a îndeplinirii 
sarcinilor contractuale.  
6.2. Decontarea serviciilor/lucrărilor efectuate se face pe baza proceselor - verbale 
de receptie , care se încheie lunar între beneficiar şi operatorul de servicii publice.  
Procesele verbale vor cuprinde:  
- cantitățile de servicii/ lucrări executate;  
- respectarea graficelor de timp;  
- corespondenta calității serviciilor/ lucrărilor cu cea prevăzută în caietul de sarcini;  
- deficientele şi întârzierile constatate şi termenele de remediere a acestora.  
6.3. Programul lucrărilor de investiţii (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective 
noi) şi al lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reabilitări, renovări se vor 
stabili in conformitate cu legislatia, regelementarile si normativele in vigoare.  
Sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii şi 
programele de reabilitări, reparaţii şi renovări se vor stabili in conformitate cu 
legislatia, regelementarile si normativele in vigoare.  
 
CAP. VII Rezolvarea litigiilor   
Art.7.  
7.1. Orice neînțelegere ivita între părți referitoare la îndeplinirea serviciului, 
respectarea contractului sau remunerarea serviciului va fi supusă spre soluționare 
istantei de judecata competente in aria de situare a sediului Autoritatii.  
 
CAP. VIII Clauze speciale  
Art 8. Raspunderea contractuala  
8.1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse in prezentul 
contract de degegare atrage răspunderea contractuală a părţii in culpă.  
Art.9. Încetarea contractului are loc in urmatoarele situatii: 
a) la expirarea duratei stabilite în contract;  
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală 
de către beneficiar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, 
în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;  
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator, prin reziliere de 
către beneficiar, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului reprezentand 
contravaloarea serviciilor/ lucrarilor neprestate/ nerealizate;  
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către beneficiar, prin reziliere 
de către operator.  
9.1. La încetarea prezentului contract indiferent din orice cauza, împărțirea 
bunurilor realizate din fondurile proprii ale investitorului se face conform 
negocierii dintre părți, concretizata printr-un proces - verbal de negociere reciproc 
asumat.  



9.2. Bunurile de retur - obiect al procesului - verbal de predare - preluare - anexa la 
prezentul contract, precum si investitiile realizate din fondurile alocate de 
beneficiar, se vor restitui libere de orice sarcini, pe baza de proces verbal de 
predare – primire, la incetarea contractului, catre beneficiar.  
Art.10. Modificarea contractului  
10.1. Modificarea contractului si a clauzelor sale, poate avea loc numai cu acordul 
partilor, consfintit prin act aditional asumat in mod valabil de ambele parti.  
10.2. Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri cu beneficiarul, 
încetarea contractului avand loc numai în cazul imposibilității operatorului de 
servicii publice de a se adapta noilor condiții de calitate sau cantitate a serviciului.  
10.3. În cazul în care autoritatea administrației publice locale dorește executarea 
unor alte categorii de servicii/lucrari, acestea vor face obiectul unor contracte 
separate, încheiate potrivit normelor legale de încredințare a serviciilor/ lucrarilor. 
10.4. Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia 
devin discordante cu reglementările în domeniu din legislaţia naţională sau 
legislaţia comunitară, cu menţinerea echilibrului contractual.  
Art.11.Rezilierea contractului  
11.1. Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar în cazul în care operatorul de 
servicii nu şi-a îndeplinit timp de 6 luni obligațiile contractuale cu privire la 
calitatea serviciilor şi performantelor economico-financiare asumate.  
11.2. Contractul poate fi reziliat de operatorul de servicii în caz de neplata a 
facturii timp de 3 luni, operatorul de servicii publice putând pretinde despăgubiri în 
condițiile prevăzute de lege.  
11.3. Contractul este reziliat de drept în cazul în care operatorul de servicii publice 
este declarat în faliment.  
11.4. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
 
CAP. IX. Dispoziții finale  
Art. 12.  
12.1. Prezentul contract intra în vigoare la data semnării.  
12.2. Orice modificare, convenită între părți, va fi materializata prin acte adiționale 
care vor face parte integrantă din prezentul contract.  
 
Beneficiar                                                                                                    Operator  
 
 
 
Conform art.13 al.(7) din OG 71/2002, contractul de delegare a gestiunii este însoţit de 
următoarele anexe:  
Anexa 1 - Caietul de sarcini si regulamentul de serviciu;  
Anexa 2 - Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată, aferente serviciului;  
Anexa 3 - Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului delegat 


