
 

Judeţul Tulcea 

Consiliul local al Municipiului Tulcea 

                                                                                                                                                               

 

HOTĂRÂREA Nr. 209 

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Tulcea 

aprobat prin anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

244/18.10.2010 și delegarea de gestiune, prin negociere directă a serviciului public de 

administrare a domeniului public si privat al  Municipiului Tulcea privind activităţile de 

amenajare, salubrizare, întreţinere, modernizare şi extindere spaţii verzi, parcuri, cişmele, 

fântâni arteziene şi sisteme de irigaţii 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară convocată 

de îndată din data de 24.10.2019, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat al municipiului Tulcea aprobat prin anexa nr. 3 a Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 244/18.10.2010 și delegarea de gestiune, 

prin negociere directă a serviciului public de administrare a domeniului public si privat al  

Municipiului Tulcea privind activităţile de amenajare, salubrizare, întreţinere, 

modernizare şi extindere spaţii verzi, parcuri, cişmele, fântâni arteziene şi sisteme de 

irigaţii, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea  

nr. 27904/11.09.2019 şi Raportul de specialitate nr. 27903/11.09.2019 al Serviciului 

Gospodărie Municipală; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), art. 5 pct. 3 lit. b) şi h), art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 

13 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (4) – (8), art. 28 lit. f) şi j) şi art. 39 alin. (2) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 1 lit. b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea 

reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002  privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8 alin. (1) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

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

ulterioare; 

     

 

 

  

   



- Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare 

a domeniului public şi privat al municipiului Tulcea aprobat prin anexa nr. 3 a Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 244/18.10.2010;  

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. 

a) şi alin. (7) lit. s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) şi  (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a),  

art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se modifică art. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Tulcea 

aprobat prin anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

244/18.10.2010, care va avea următorul conţinut: 

”ART. 1 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care 

se desfăşoară activitatea de administrare a domeniului public şi privat în minicipiul 

Tulcea, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în Cartea şi Convenţia 

europeană pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă - Recomandarea 1.130/1990 a 

Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, şi în 

Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002.” 

Art. 2 Se modifică art. 11 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Tulcea 

aprobat prin anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

244/18.10.2010, care va avea următorul conţinut: 

”ART. 11  

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public 

şi privat se face prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.” 

Art. 3 Se modifică art. 13 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Tulcea 

aprobat prin anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

244/18.10.2010, care va avea următorul conţinut: 

”ART. 13  

(2) Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat se poate realiza prin: 

a) negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unităţilor  

administrativ-teritoriale, înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau rezultaţi 

ca urmare a reorganizării administrative din raţiuni operaţionale şi economico-financiare 

a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; 

b) licitaţie publică, în cazul operatorilor societăţii comerciale cu capital public, 

privat sau mixt.” 

 

 



Art. 4 Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Tulcea 

aprobat prin anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

244/18.10.2010, rămân neschimbate. 

Art. 5 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea 

soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului 

public si privat al  Municipiului Tulcea privind activităţile de amenajare, salubrizare, 

întreţinere, modernizare şi extindere spaţii verzi, parcuri, cişmele, fântâni arteziene şi 

sisteme de irigaţii, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Se aprobă ”Gestiunea delegată” ca modalitate de organizare şi funcţionare 

a următoarelor activităţi edilitar-gospodăreşti ale serviciului public de administrare a 

domeniului public şi privat al municipiul Tulcea: 

- amenajarea, întretinerea, modernizarea şi extinderea spaţiilor verzi; 

-  salubrizarea, întreţinerea aleilor şi parcurilor; 

- amenajarea, întreţinerea, extinderea şi modernizarea cişmelelor, fântânilor 

arteziene şi a sistemelor de irigaţii; 

- amenajarea, întreţinerea şi modernizarea spaţiilor verzi ale stadioanelor Delta şi 

Cozma Zaiţ; 

- salubrizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din cimitirele Eternitatea I şi II. 

Art. 7 Se aprobă atribuirea prin negociere directă, începând cu data de 25.10.2019, 

a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de  administrare a domeniului 

public şi privat al municipiului Tulcea, pentru activităţile edilitar-gospodăreşti enumerate 

la art. 6, către Societatea Servicii Publice S.A. 

Art. 8 Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 

administrare a domeniului public şi privat al municipiului Tulcea, pentru activităţile 

edilitar-gospodăreşti enumerate la art. 6, împreună cu anexele acestuia, prevăzut în Anexa 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 9 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. HOGEA 

Constantin să semneze în numele şi pentru Municipiul Tulcea, contractul de delegare a 

gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al municipiului 

Tulcea, pentru activităţile edilitar-gospodăreşti enumerate la art. 6, care se va încheia cu 

Societatea Servicii Publice S.A. 

Art. 10 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 

prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri 

locali prezenti. 

 
 CONTRASEMNEAZĂ                                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                 SECRETAR GENERAL, CONSILIER, 

                       Jr. Brudiu Maria                                                                  Vâlcu Dumitru 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 
Anexa nr.1 

 

          STUDIU  DE   OPORTUNITATE 

privind delegarea gestiunii 

serviciului de administrare a domeniului public 

și privat al Municipiului Tulcea, 

pentru activitățile:  

amenajare, salubrizare, întreținere, 

modernizare și extindere spații    verzi, parcuri, 

cişmele, fântâni arteziene și sisteme de irigații 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. BAZA LEGALĂ 

 

- OG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr.3 / 2003;  

- HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului 

nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local;  

- OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, actualizată.  
 

 

2. OBIECTUL STUDIULUI 
 

2.1. Cerinţele studiului de oportunitate 

 

Obiectul prezentului studiu de oportunitate îl constituie analiza situaţiei actuale a 

urmatoarelor activitati: 

- întreţinere şi amenajare spaţii verzi 

- intretinere fantani arteziene 

Prin prezentul studiu de oportunitate si fundamentarea necesităţii şi oportunităţii de 

concesionare a serviciului public avand activităţile mai sus mentionate in modalitatea urmareste 

asigurarea unui grad ridicat de rentabilizare a acestor activitati 

Rezultate studiului de oportunitate sunt: 

- să indice modul în care proiectul raspunde cerinţelor şi politicilor Autorităţii 

Contractante. 

- descrie şi analizeaza mai multe alternative pentru realizarea unui serviciului de: 

amenajare şi intretinere parcuri şi gestionarea animalelor fară stăpân prin analizarea intre 

realizarea serviciului in regim de achizitie publica si in regim de concesiune. 

- indică în mod explicit tipul de suport financiar de care beneficiaza proiectul, inclusiv 

orice contributii posibile ale Autoritatii contractante, daca este necesar. 

- stabileste procedura de delegare, prin alegerea alternativei cea mai buna de delegare a 

serviciului public: gestiunea directa sau gestiunea delegata prin concesiune sau 

parteneriat public – privat. 

 



Aspectele care impun realizarea studiului de oportunitate sunt: 

- aspecte de ordin economico-financiar, lipsa numarului necesar de personal şi a dotărilor şi 

echipamentelor necesare în cadrul serviciului actual; 

- finalizarea contractului nr. 1617/05.04.2011 ”Contract de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Tulcea”; 

- respectarea şi aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, după armonizarea cu legislaţia 

comunitară; 

- necesitatea asigurării unor servicii publice eficiente şi de calitate având în vedere normele 

legislative privind protecţia mediului şi adaptarea continuă a acestora la standardele Uniunii 

Europene, Municipiul Tulcea având responsabilităţi şi obligaţii pentru a asigura un mediu 

sanătos pentru locuitorii municipiului. 

- necesitatea asigurării unor servicii de gestiune eficiente şi de calitate; 

- adoptarea unor solutii, materiale şi tehnologii performante în vederea creşterii eficienţei 

serviciilor, 

- dezvoltarea durabilă a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice; 

- asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de calitate; 

 

Obiective ce se au în vedere: 

 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor şi protecţia sănătăţii populaţiei; 

- orientarea spre cetăţean şi responsabilitatea faţã de cetãţeni 

- protecţia şi conservarea mediului înconjurător, precum şi a drepturilor şi intereselor 

legitime ale persoanelor; 

- asigurarea calitãţii şi continuitãţii serviciilor; 

- securitatea serviciului; 

- dezvoltarea durabilã. 

- tarifarea echitabilã, corelatã cu calitatea şi cantitatea, 

nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor de servicii; 

- administrarea corectã şi eficientã a bunurilor din proprietatea publicã sau privatã a 

unitãţilor administrative teritoriale şi a banilor publici; 

 

2.2. Beneficiarii serviciilor de administrare:  

 

Casnici: persoane fizice şi asociaţii de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului; 

Operatori economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Tulcea; 

Instituţii publice cu sedii în municipiul Tulcea. 

 

2.3. Prezentarea Municipiului Tulcea 

 

2.3.1. Descriere generală 

 

a. Poziţia geografică 

Municipiul Tulcea are o suprafaţă de 177km², situat în Dobrogea de Nord, pe malul drept 

al braţului Tulcea, la jumătatea distanţei dintre Ceatalul Chilia şi Ceatalul Sf. Gheorghe, 8 km 

aval de prima bifurcaţie a Dunării, la 45 grade 11' latitudine nordică şi 28 grade 48'longitudine 

estică. Este reşedinţa celui de-al patrulea judeţ ca mărime din ţară şi include în teritoriul 

administrativ şi localitatea Tudor Vladimirescu situată în faţa oraşului pe malul stâng al Dunării. 

Întins pe şapte coline, oraşul are o suprafata de 19 kmp. 

 

b. Cadrul natural 

Relieful municipiului este un promontoriu triasic al versantului nord-dobrogean, delimitat 



la nord de Dunăre, la est de Colnicul Hora, la vest de lacul Somova iar la sud de o linie ce 

coincide cu cumpăna dintre văile torenţiale care se îndreaptă către Dunăre, brăzdând oraşul şi 

văile orientate către sud. 

  

2.3.2. Descrierea condiţiilor climatice 

 

Clima în această zonă este temperat continentală, caracterizată prin predominarea timpului 

senin, uscat, călduros, ca rezultat al continentalizării maselor de aer. Iarna se fac simţite invaziile 

de aer arctic (din nord) şi continental (din est) producând temperaturi scăzute. 

Temperatura maximă a atins 39,7 grade C si minima a coborât la -26,8 grade C, în anul 

1942. Temperatura medie este de 10,8 grade C. Precipitaţiile medii variază între 350-500 

ml/mp/an şi au caracter torenţial. Debitele Dunării în zona municipiului Tulcea sunt în medie de 

cca.5000-6000mc/s, cu minime de 2000 mc/s şi maxime de 15.000-16.000 mc/s. 

         

 2.3.3. Populaţie 

 

Conform Recensământului din 2002, Tulcea avea o populaţie de 93.051 locuitori, iar în 

anul 2011 municipiul Tulcea înregistra o populaţie de 73.700 locuitori dintre care 92,3% sunt 

români. Cele mai mari minorităţi sunt: cea de ruşi-lipoveni (3,4% din populaţia totală a oraşului) 

şi cea turcă (1,4%). Alte minorităţi importante sunt: cea ucraineană, tătară, italiană, armeană, 

maghiară, germană, evreiască, greacă, ţigănească, etc. 

 

2.3.4. Descrierea condiţiilor economice 

 

În municipiul Tulcea activităţile industriale se desfăşoară pe două platforme; de est şi de 

vest. În prezent unităţile industriale care absorb cea mai mare parte a forţei de muncă în 

municipiu sunt: 

• de tip industrie neferoasă, localizată în partea de vest. 
• de tip industrie navală, localizată în partea de vest 
• de tip industrie metalurgică, situată în partea de vest 
• de tip industrie uşoară, situată în partea de est. 

 

Activităţile economice ale municipiului Tulcea sunt reprezentate în principal de industria 

metalurgică, construcţii nave, prelucrarea materialelor de construcţii, prelucrarea lemnului, 

industria uşoară-confecţii si pielărie, industria alimentară - peste, carne, lactate, vin, legume, 

fructe. 

Activităţile economice din municipiu inregistrează o relativă consolidare prin preluarea 

unor intreprinderi mari de către investitorii străini. 

Se remarcă de asemenea o consolidare a industriei textile, multe dintre aceste unităti 

lucrând exclusiv pentru export. 

 

 

3. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC 

 

Structura de  producţie şi prestări servicii cuprinde: 

Sector parcuri şi zone verzi 

1) Sector fântâni arteziene 



 
Conducerea operativă a operatorului Servicii Publice S.A. este asigurată de 

Directorul general care este subordonat Consiliului Local şi Primarului Municipiului.  

Directorul general este numit şi eliberat din funcţie de către Consiliul de Administraţie al 

societatii, în condiţiile legii.  

 

3.1. Descrierea activităţii 

 

Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi 

 

Zonele verzi se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor: 

a) Spaţii verzi publice cu acces nelimitat: grădini, parcuri, scuaruri, faşii plantate; 
b) Spaţii verzi de folosinţă specializată, cum ar fi:  

1- zone ambientale şi de agrement, parcuri expoziţionale, muzee în aer liber, grădini 
botanice 

2- cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, instituţii, edificii de cult, 
cimitire; 

3- baze sau parcuri sportive pentru practicarea sporturilor de performanţă. 
 

Activitatea  pentru gazonare cuprinde urmatoarele etape: 

a) pregătirea terenului: 
- degajarea terenului prin strangerea cu mâna, sapa, şi grebla, în grămezi, a diferitelor 

materiale existente la suprafaţă sau puţin îngropate; 
- 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; 
- extragerea pământului vegetal se realizează prin săparea şi aruncarea pământului în 

vehicul, îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor şi a altor corpuri străine; 
- mobilizarea solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea şi 

finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului; săparea şi întoarcerea pământului, 
cu sfărâmarea bulgărilor, nivelarea şi mărunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla, 
finisarea prin greblarea repetata, imprastierea pamantului cu lopata si sfaramarea 
sumara a bulgărilor; 

- însamantarea 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 împraştierea cu mâna, îngropatul cu grebla şi tasarea solului semănat cu tăvălugul. 

c) udatul cu furtunul a zonelor gazonate; 
d) întreţinerea suprafeţelor gazonate se realizează prin: 

- cosirea mecanizată a gazonului şi strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de lucru; 
- plivirea buruienilor şi depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în grămezi; 
- căratul buruienilor; 
- rectificatul marginilor suprafeţelor gazonate prin tăierea cu cazmaua, strângerea şi 

transportul materialului rezultat. 



 

Pentru realizarea lucrărilor de plantare a arborilor şi arbuştilor ornamentali se vor executa 

următoarele operatiuni: 

1) săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni, cu păstrarea structurii solului şi 
separarea stratului de pământ vegetal; 

2) plantarea arborilor şi arbustilor ornamentali: 
a) extragerea arborilor şi arbustilor 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 înfaşurarea cu pânză de sac; 

b) fixarea arbuştilor în camion, stropirea cu apă a coroanei şi transportul la locul de 
plantare; 

c) mocirlitul rădăcinilor; 
d) aşezarea balotului în groapă; 
e) scoaterea ambalajului; 
f) astuparea cu pamant a gropilor de plantare; 
g) baterea pământului; 
h) executarea farfuriilor sau muşuroaielor; 
i) executarea primului udat; 
k) fasonarea coroanei. 

3) plantarea gardului viu: 
a) executarea şanţului pentru plantat; 
b) scoaterea puieţilor din depozit; 
c) transportul puieţilor la locul de plantare şi repartizarea lor pe lungimea şantului; 
d) fasonatul şi mocirlitul; 
e) plantatul puieţilor şi primul udat. 

 

Lucrările de protejare a plantaţiilor care se vor executa sunt: 

1) udarera plantaţiilor:  
- desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa; 
- udatul propriu-zis. 

2) învelirea trunchiului cu funii din trestie şi apărători.  
 

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) înfaşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă; 
c) săparea gropilor pentru plantare; 



d)    transportul în interiorul zonei de lucru; 

e)    plantarea;  

d)  udarea. 
 

Lucrările de întreţinere obligatorii care se execută: 

1) udarea plantaţiilor: desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apa; 
udatul propriu-zis; 

2) plivirea buruienilor: extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit; depozitarea 
buruienilor la marginea zonei de lucru, în grămezi; căratul buruienilor, săpălugit. 

3) lucrari de combatere a bolilor şi dăunatorilor în plantaţii: prepararea amestecului de 
substante chimice pentru combatere şi umplerea aparatului; executarea stropirii sau 
prăfuirii prin acţionare manuală. 
 

Lucrările de întreţinere arbori sau tăierile de corecţii se vor realiza astfel: 

1) tăierea mecanizată a ramurilor, în vederea formării coroanei; 
2) evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru; 
3) strângerea resturilor rezultate în urma tăierii şi îndepărtarea lor din zona de lucru. 

 

Lucrările de doborare arbori se vor realiza astfel: 

1) identificarea arborilor ce urmează a fi doborâţi; 
2) semnalizarea amplasamentului pentru siguranţa traficului auto şi pietonal; 
3) taierea ramurilor mari si evacuarea acestora din zona de lucru; 
4) doborarea propriu-zisă; 
5) strângerea resturilor rezultate în urma doborârii şi îndepărtarea lor din zona de lucru. 

 

Producerea materialuilui dendrologic şi floricol necesar amenajării şi înfrumusetării zonelor 

verzi: 

- materialele floricole (anuale, bienale şi perene) precum şi materialele dendrologice 
(arbuşti de foioase şi raşinoase) se vor produce în sere şi pepiniere. 

- materialul săditor se va realiza prin respectarea tuturor cerinţelor tehnologice de 
producere a sortimentelor de flori, arbuşti şi arbori. 

- plantele anuale de grădina se vor obţine prin semănare directă în teren, pentru cele ce 
nu suportă transplantarea sau prin producerea de răsaduri pentru speciile cu pretenţii 
mari faţă de căldură.  

- înmulţirea culturilor floricole se va realiza prin utilizarea de seminţe a caror calitate să 
fie garantată prin certificatele de calitate emise de producătorul acestora.  

- timpul optim de semănare a florilor anuale se va stabili în funcţie de specie, de condiţiile 
climaterice ale zonei, data când doreşte plantarea în aer liber şi spaţiul de încolţire de 
care se dispune. 

- răsadurile se vor produce prin semănare direct în pământ aşezat în  solarii. 



- înmulţirea materialului săditor se va face prin divizarea tufei, drajoni, marcotaj, rizomi, 
bulbi şi tuberobulbi. 

- producerea arborilor şi arbuştilor ornamentali se va realiza pe cale generativă şi 
vegetativă. 
Întreţinere fântâni arteziene 

 

Fântânile au nevoie de o întreţinere constantă pentru a le menţine curate şi funcţionale. 

Întreţinerea stă la baza unei corecte funcţionări a unui joc de apă. 

Aceasta trebuie să fie efectuată de tehnicieni care să cunoasca perfect modul de 

funcţionare al elementelor care o compun pentru a se putea interveni eficace în cel mai 

scurt timp posibil. 

Pentru fântânile arteziene este prevăzută: 

• curăţarea generală a fundaţiei prin aspirarea resturilor de orice natură, spre exemplu 
frunze, hârtii şi altele; 

• perierea suprafeţelor interesate cu echipamente speciale pentru îndepartarea crustelor 
sau depunerilor organice; 

• tratarea cu produse oxidante şi antialge; 
• curăţarea saculeţilor de filtrare montaţi în capătul canalelor de depozitare pentru 

întoarcere în cisternă; 
• curăţarea grilajelor, canalelor, puţurilor cu ajutorul unui aparat de spălat cu presiune de 

apă. 
• repararea capacelor de închidere, a grilajelor sau a oricărui alt element care a fost 

indepărtat sau deteriorat. 

Pentru bazinele fântânilor este prevazută: 

• Îndepărtarea mizeriei de la suprafaţa şi de pe fund care nu a fost aspirată de sistemul de 
recirculare (doze, pungi de plastic, etc.) 

• Îndepartarea mizeriei prezente în interiorul săculeţilor skimmer-elor prin demontarea 
acestora; 

• golirea bazinului, curăţarea cu aparatul de spălat cu presiune de apă, îndepărtarea 
depunerilor de calcar, îndepartarea petelor lăsate de atacul ciupercilor, verificarea 
impermeabilizării şi eventuala refacere a părţilor deteriorate. 

• Tratarea cu soluţie antialge a îmbracămintei pentru eliminarea punctelor de proliferare. 

Pentru cisterna de acumulare este prevazută: 

• verificarea funcţionalităţii sondelor de reintegrare şi curăţarea elecrovalvelor; 
• golirea cisternei, curăţarea cu aparatul de spălat cu presiune de apă, verificarea 

impermeabilizării şi eventuala refacere a părţilor deteriorate. 

Pentru duzele fântânii este prevazută: 

• verificarea perfectei alinieri a parabolei jeturilor; 



• controlarea poziţionării duzelor pe clemele de fixare, prin strângerea piulitelor slăbite 
datorită vibraţiilor; 

• demontarea periodică a duzelor ţi curătarea aferentă. 

Pentru proiectoarele cu led ale fântânii este prevazută: 

• curatarea lentilelor farurilor cu o soluţie anticalcar, în aşa fel încât să se redea 
luminozitatea perfectă a unităţii; 

• înlocuirea farurilor care eventual nu funcţioneaza sau care sunt deteriorate datorită 
spargerii sticlei. 

Pentru proiectoarele halogene ale fântânii este prevăzută: 

• verificarea imersiunii fiecărui far în apă şi circulării apei de răcire 
• curăţarea lentilelor farurilor cu o soluţie anticalcar , în aşa fel încât să se redea 

luminozitatea perfectă a unităţii; 
• înlocuirea lămpilor care eventual nu funcţionează sau a căror luminozitate este puternic 

diminuată, 
• înlocuirea garniturilor de etanşare 

Lucrări de întreţinere, revizii tehnice, reparaţii, înlocuire a unor părţi de ansamblu deteriorate - 

se execută la următoarele elemente ce alcătuiesc fântâna: 

- sistemele artizanale (conducte, racorduri din ţeavă, robineţi, diuze de pulverizare, 
ştuţuri, sitele montate la căminele de absorbţie a apei din fântână, etc) 

- sistemele de iluminare submersibile si/sau arhitecturale; 
- instalaţii de pompare, 
- motoare electrice,  
- reabilitări soclu/pardoseli şi/sau a altor părţi interioare/exterioare ce aparţin fântânilor.  

 

Lucrări de reabilitare şi modernizare a fântânilor - se execută în vederea: 

- schimbării aspectului arhitectural si functional; 
- înlocuirii sistemelor artizanale, a instalaţiilor de pompare, a motoarelor electrice, în 

cazul constatării unor avarii/defecte de funcţionare ale acestora.  
- îmbunătătirii eficientei instalaţiilor de pompare şi de recirculare a apei, 
- implementării unui sistem de filtrare performant, 
- asigurarii protecţiei instalaţiei hidraulice, prin utilizarea unor sisteme de filtrare a apei la 

aspiraţia pompelor, deoarece fântânile pot fi amplasate în zone cu copaci si există 
posibilitatea căderii frunzelor, sau datorită aruncării altor elemente ce ar putea perturba 
buna functionare a sistemului. Fântânile arteziene folosesc instalaţii de pompare care 
recirculă apa în sistem închis. Apa folosită provine din reţeaua de alimentare potabilă a 
municipiului, pentru care există sistem de contorizare a consumului. Golirea fântânilor 
se face prin intermediul unor conducte de scurgere, care sunt racordate la căminele de 
canalizare a municipiului 

- implementarii unui sistem de iluminare submersibilă. Sistemul de iluminat submersibil, 
se va realiza cu corpuri de iluminat subacvatice (ex: tip LED) care vor avea un consum 
redus de energie si o protectie specifică şi adecvată locului în care se utilizează, cu 



posibilitatea controlului de culoare al luminii difuzate şi/sau cu posibilitatea ca aceste 
corpuri de iluminat să fie folosite ca si lumini însotitoare ale jeturilor de apă. 

- implementarii unui sistem de instalatii electrice aferente fântânilor arteziene care vor fi 
verificate/ înlocuite şi/sau completate ori de câte ori este nevoie sau situaţia o impune. 
Executarea, întretinerea si exploatarea instalaţiilor electrice se face numai de către 
personal calificat si autorizat în instalaţii electrice. 

- refacerii hidroizolatiei si finisajelor cu elemente structurale din granit/marmura şi/sau 
alte elemente care să pună în evidenţă obiectivele propuse. 
 

 Activităţi de supraveghere, întreţinere şi punere în functiune  a fântânilor  arteziene –  se 

execută în      

vederea asigurării functionării fântânilor, astfel încât să se obţină scopul pentru care ele au fost 

create. 

Personalul care asigură aceste servicii, trebuie să fie bine instruit şi pregătit în vederea 

realizării    

următoarelor operatiuni: 

a. pentru asigurarea functionării:  

- pornire;  

- umplere;  

- supraveghere în timpul funcţionării;  

- oprire;  

- golire; 

b. pentru întreţinerea şi igienizarea fântânilor: 

-     strângerea diferitelor corpuri străine de pe suprafata apei; 

      -     spălarea, curăţarea prin periere sau  raşchetarea; 

      -     vopsirea, lăcuirea, etc, elementelor componente (soclu, pardoseala etc);                     

Întreţinerea şi igienizarea fântânilor se va realiza periodic şi/sau ori de câte ori este nevoie.  

Apa din bazine va fi periodic înlocuită şi împrospătată, iar instalaţiile spălate. 

 
 

4.   STABILIREA MODALITĂŢII DE GESTIUNE 

 

Luând în considerare încetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Tulcea nr.1617 /2011, precum si 

necesitatea asigurării continuităţii acestor activităţi, prezentul studiu de oportunitate îşi 

propune alegerea soluţiei optime privind gestionarea acestui serviciu public şi a activităţilor 



aferente, în scopul realizării unor prestaţii de calitate, în concordanţă cu principiul dezvoltării 

durabile a municipiului Tulcea.  

 În conformitate cu prevederile OG 71 /2002 Art. 13, alin. (1) Atribuirea contractelor de 

delegare a gestiunii se face cu respectarea principiilor liberei concurenţe, transparenţei, 

tratamentului egal şi al confidenţialităţii şi cu respectarea prevederilor contractului-cadru de 

delegare a gestiunii şi ale regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de 

administrare a domeniului public şi privat, aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

    (2) Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat se 

poate realiza prin: 

    a) negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, 

înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau rezultaţi ca urmare a reorganizării 

administrative din raţiuni operaţionale şi economico-financiare a serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat; 

5.  CONCLUZII 

 

Față de cele de mai sus, considerăm necesară încheierea, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, a unui contract de delegare a gestiunii prin negociere directă, pentru activitățile 

menționate în prezentul studiu, cu societatea Servicii Publice S.A., având în vedere că este o 

societate comercială pe acţiuni cu capital al U.A.T. Municipiul Tulcea.  

 

 

Avizat, 

Şef Serviciu Gospodărie Municipală 

Ing. Elena-Carmen VERBAN 

 

                                                                                                                                Întocmit, 

                                                                                                                                Ing. Bogdan HOLOSTENCO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 
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CAP. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
  2.1.  Obiectul prezentului contract il constituie executarea serviciilor de administrare a domeniului public si 
privat, constand in: 

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A 
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA 

PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE, SALUBRIZARE, INTRETINERE, MODERNIZARE SI 
EXTINDERE SPATII VERZI, PARCURI, 

CISMELE, FANTANI ARTEZIENE SI SISTEME DE IRIGATII 

CAP. 1 PARTILE CONTRACTANTE 

1.1. U.A.T. Municipiul Tulcea - cu sediul în Tulcea, str. Pacii nr. 20,  cod de inregistrare fiscala 4321429, cont 

bancar RO60 TREZ 6412 1300 205X  XXXX deschis la Trezoreria Tulcea, reprezentata legal prin Dr. ing. 

Constantin HOGEA, avand functia de Primar si Ec. Alina ANTONESCU, avand functia de Director Economic, 

in calitate de delegatar   

1.2. Societatea SERVICII PUBLICE  S.A., cu sediul în Tulcea, str. Mahmudiei nr. 17, cod unic de inregistrare 

fiscala RO 22618640, reprezentată prin Director General Aurel-Andrei GHEORGHIU si prin Contabil Sef 

Feodor CASIAN, în calitate de delegat,  
 

s-a incheiat prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si 

privat al Municipiului Tulcea. 

 

 



-  amenajarea, intretinerea, modernizarea si extinderea spatiilor verzi; 
-  salubrizarea, intretinerea aleilor si parcurilor; 
- amenajarea, intretinerea, extinderea si modernizarea cismelelor, fantanilor arteziene si a sistemelor de 
irigatii; 
- amenajarea, intretinerea si modernizarea spatiilor verzi ale stadioanelor Delta si Cozma Zait; 
- salubrizarea si intretinerea spatiilor verzi din cimitirele Eternitatea I si II. 
Activitatile de salubrizare si intretinere spatii verzi in cimitirele Eternitatea I si II se vor efectua numai pe 

baza de comanda initiata de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu ori de cate ori este  nevoie.  

2.2.  Serviciul prevazut in prezentul contract este in conformitate cu caietul de sarcini intocmit potrivit strategiei  si 

programului autoritatilor administratiein publice locale privind serviciile publice si cerintele referitoare la siguranta, igiena, 

sanatate si protectia mediului. 

2.3.  Caietul de sarcini in care se precizeaza modul de operare, cantitatile de lucrari si graficul de timp face  parte 

integranta din prezentul contract. 

 

CAP. 3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Durata prezentului contract este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire in conditiile legii.  

3.2. Prelungirea contractului se poate face in conditiile legii, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, prin incheierea unui act aditional. 

3.3. In cazul in care delegatarul nu doreste prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunta in scris delegatul cu 

cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului contractual si va demara procedura de incredintare a gestiunii serviciului 

de administrare a domeniului public si privat, conform procedurilor legale. 

3.5. Pe durata stabilita la pct.3.1, se interzice delegatului sa subcontracteze activitătile ce fac obiectul delegării de 

gestiune, fara acordul prealabil expres al delegatarului, subdelegarea fiind interzisă; 

 

CAP. 4. TARIFE, MODALITĂTI DE PLATĂ, DECONTAREA SERVICIILOR PRESTATE 

4.1.   Lucrarile se deconteaza pe baza situatiilor de lucrari intocmite lunar de catre delegat si avizate de catre delegatar. 

4.2.  Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente: 

a) ordin de lucru lunar 

b) fise tehnologice, procese verbale de receptie, note de constatare, proceduri tehnice de executie 

aplicabile, aprobate; 

c) certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza a fi puse in 

opera; 

d) documente contabile pentru materiale (avize de expeditie, facturi, bonuri de consum) 

e) documente contabile pentru manopera (fisa manopera orara pe categorii de muncitori 

calificati/necalificati); 

f) tarifele aprobate pentru fiecare utilaj si mijloc de transport in parte; 

 4.3.  Lucrarile se deconteaza pe baza proceselor verbale de cantitati de lucrari, intocmite lunar de catre delegat si 

avizate de catre delegatar. 



 4.4. Plata lucrarilor se face pe baza facturii emise de delegat, cantitatile de lucrari executate fiind confirmate prin proces 

verbal de constatare incheiat intre delegatar si delegat. 

4.5. Decontarea se va face in conformitate cu tarifele aprobate prin Hotarare de Consiliu Local, cu respectarea alocatiilor 

bugetare aprobate de Consiliul Local. 

4.6. Termenul de decontare este de 10 zile de la primirea facturii. Intarzierea achitarii facturii atrage penalitati egale cu 

nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare. 

4.7. Tarifele aplicate sunt cele aprobate prin H.C.L. nr. 12/26.01.2017, H.C.L. nr. 116/27.06.2019 si H.C.L. nr. 

24/28.02.2019 și se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini. 

4.8. Tarifele unitare ale activităților de întreținere și amenajare, ce se vor deconta lunar de delegatar, sunt constituite din 

valoarea totală a activităților efectuate în luna anterioară, in baza comenzilor emise de către delegatar. 

4.9. In valoarea tarifelor delegatul își asumă acoperirea completă a tuturor costurilor legate de aceste servicii, inclusiv  

cele neprevăzute. 

4.10. Ajustarea tarifelor se va face numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în funcție de influențele 

intervenite în costurile de operare. 

 

 CAP. 5. OBLIGATIILE PARTILOR 

5.1. Obligatiile delegatarului 

 (1) Delegatarul se obliga sa puna la dispozitia delegatului strategia si programele de masuri si actiuni privind 

administrarea domeniului public si privat al municipiului Tulcea. Modificarile survenite in strategia privind 

administrarea domeniului public si privat al municipiului Tulcea, care reclama cantitati de lucrari suplimentare fata de 

lucrarile contractate, vor face obiectul unor negocieri privind majorarea valorilor prevazute in prezentul contract. 

 (2) Delegatarul se angajeaza sa acorde sprijin delegatului pe parcursul derularii contractului, la initiativa 

acestuia de a inbunatati serviciul prestat, pentru toate actiunile care nu contravin interesului cresterii calitatii 

serviciului respectiv. 

(3) Delegatarul se obliga sa achite la termenele stabilite contravaloarea facturilor lunare.  

5.2. Obligatiile delegatului 

(1) Delegatul se obliga sa indeplineasca integral obligatiile stabilite in caietul de sarcini si in Regulamentul 

serviciului. 

(2) Delegatul se obliga sa execute integral operatiunile stabilite in caietul de sarcini si graficele de executie 

in timp. 

(3) Delegatul se obliga sa respecte alocatiile bugetare aprobate de Consiliul Local. 

(4) Delegatul se obliga sa isi asigure in cel mai scurt timp dotarea tehnica si utilajele necesare si sa dispuna 

de personalul aferent prestarii serviciilor. 

(5) Delegatul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si 

de calificarea personalului folosit pe toata perioada derularii contractului. 



(6) Delegatul are obligatia de a obtine toate avizele (Politia Municipiului Tulcea - Birou Rutier,  

SC Enel Distributie Dobrogea SA, SC Romtelecom SA, societati de televiziune prin cablu, Ocolul Silvic  etc.) 

necesare desfasurarii activitatii privind administrarea domeniului public si privat al municipiului Tulcea. 

(7) Delegatul are obligatia de a efectua si serviciul de salubrizare privind colectarea si indepartarea 

deseurilor rezultate din activitatea de administrare a domeniului public si privat. 

(8) Delegatul se obliga sa presteze serviciile ce fac obiectul contractului la standardele si performantele in 

vigoare. 

(9) Delegatul va asigura, contracost, materialele necesare pentru prestarea serviciilor. 

(10) In cazul aparitiei unor cauze de forta majora care determina intarzieri in executia serviciului sau chiar in 

incetarea temporara a acestuia, delegatul va anunta de indata delegatarul si va contribui la minimalizarea efectelor 

negative ivite. 

 

CAP. 6. CONTROLUL EXECUTARII SERVICIULUI 

6.1. Delegatarul are dreptul de a urmari, controla si supraveghea modul de respectare si indeplinire a obligatiilor 

contractuale, calitatea si eficienta serviciilor prestate in tot timpul prestatiei, intocmind note de constatare pe care le 

transmite delegatului zilnic, saptamanal sau lunar. Aceste note vor fi luate in considerare la intocmirea proceselor 

verbale lunare de constatare a indeplinirii sarcinilor contractuale. 

6.2. Procesele verbale de receptie, care se incheie lunar intre delegatar si delegat, vor cuprinde cantitatile de lucrari 

executate, din punct de vedere cantitativ si calitativ, conform notelor de constatare.  

 

CAP. 7. GARANTII 

7.1. Incepand cu prima decontare lunara a lucrarilor executate, delegatul constituie o garantie egala cu 1,5% din 

valoarea facturata a lucrarilor prestate timp de o luna. Garantia se constituie prin retinerea a 3 rate lunare. Sumele 

retinute se depun la banca intr-un cont special, dobanzile aferente revenind delegatului. La incetarea contractului, 

dupa reglarea platilor si a penalitatilor, garantia se restituie delegatului. 

 

CAP. 8. REDEVENTA 

8.1. Redeventa va fi platita delegatarului de catre delegat pe intreaga durata a contractului. 

8.2. (1) Redevenţa este de 1% din valoarea activităţii prestate de delegat pentru anul precedent, va fi calculată şi 

plătită delegatarului, până la data de 30 martie a anului următor. În acest sens, delegatul va întocmi şi va înainta 

delegatarului un centralizator, în 3 exemplare, în care va înscrie: luna, activitatea prestată, valoarea facturilor 

încasate şi redevenţa de plată dedusă din valoarea facturilor încasate, respectiv a veniturilor încasate. 

(2) Până la data de 25 ianuarie a fiecărui an se va face regularizarea redevenţei pentru anul anterior, luându-se în 

calcul întreaga valoare a facturilor emise şi încasate pentru activităţile prestate în baza contractului. 

(3) Redevenţa se datorează pentru toate activităţile încasate în anul de referinţă, indiferent de perioada în care au 

fost facturate. 



(4) Plata redevenţei se face prin virament bancar în contul IBAN__________________________________  deschis 

la Trezoreria Municipiului Tulcea. 

(5) Redevenţa plătită delegatarului reprezintă creanţă bugetară, supunându-se prevederilor legale în vigoare. 

 

CAP.9. INVESTITII 

9.1. Delegatul are obligatia de a achizitiona si de a pune in functiune: 

     - in maximum 12 (douasprezece) luni de la semnarea contractului de delegare a gestiunii: 

a) un utilaj prevazut cu nacela pentru activitatea de taieri si corectii arbori, apt sa opereze pana la o inaltime 

de minimum 7 (sapte) metri;  

b) un autovehicul de transport persoane cu o capacitate de cel putin 7 (sapte) locuri. 

     - in maximum 24 (douazecisipatru) luni de la semnarea contractului de delegare a gestiunii: 

a) o statie de compost cu o capacitate anuala de maximum 3000 to, pentru preluarea deseurilor vegetale 

rezultate din lucrarile efectuate pe spatiile verzi. Ca solutii alternative, delegatul va putea sa utilizeze o statie 

de compost inchiriata sau sa transporte deseurile vegetale la o statie autorizata de compost/biogaz de pe 

raza municipiului Tulcea, apartinand unui alt operator, cu conditia asigurarii continuitatii serviciului pe 

intreaga perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii;  

9.2. Delegatul are obligatia de a inlocui echipamentele si utilajele invechite/uzate cu echipamente si utilaje moderne 

si nepoluante si sa urmareasca permanent sa implementeze noi tehnologii si proceduri in vederea imbunatatirii 

activitatii.   

9.3. Delegatul are obligatia sa respecte termenele de realizare a investitiilor prevazute in prezentul contract si in 

Caietul de sarcini si sa indeplineasca programele de investitii aprobate anual de catre Consiliul Local al Municipiului 

Tulcea. 

9.4 Delegatarul are obligatia sa monitorizeze indeplinirea programelor de investitii. 

9.5 Finantarea lucrarilor de investitii se va asigura din urmatoarele surse: 

a) alocatii de la bugetul local; 

b) venituri proprii ale delegatului. 

 

CAP.10. LITIGII 

10.1. Delegatarul si delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 

orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 

10.2. In situația in care părțile nu soluționează pe cale amiabila neintelegerile ivite din Contract, acestea vor fi supuse 

spre solutionare Comisiei de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, care va judeca potrivit 

contractului incheiat si, in caz de nesolutionare, partile se vor adresa judecatoriei in a carei raza teritoriala se 

desfasoara serviciul de administrare a domeniului public si privat, aflat in litigiu. 

 



CAP.11. CLAUZE SPECIALE     

11.1. Incetarea contractului 

11.1.1.  La incetarea prezentului contract indiferent din ce cauze, impartirea bunurilor realizate din fondurile proprii 

ale delegatului se face conform intelegerii dintre parti. 

11.1.2. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii: 

a) la expirarea duratei stabilite prin prezentul contract, daca partile nu convin in scris prelungirea 
acestuia, in conditiile legii; 

b) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegat, prin reziliere, cu plata unei 
despagubiri in sarcina acestuia; 

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegatar, prin reziliere, cu plata unei 
despagubiri in sarcina acestuia; 

d) in cazul imposibilitatii obiective a delegatului de a presta serviciile, prin renuntare; 
e) prin acordul de vointa al partilor, exprimat in scris; 
f) alte clauze de incetare a prezentului contract, fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor 

reglementate de lege. 
11.2. Modificarea contractului 

a) Modificarea contractului se poate face numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea, prin incheierea unui act aditional; 

b) Modificarile survenite vor face obiectul unor negocieri cu delegatul, incetarea contractului fiind facuta numai 
in cazul imposibilitatii delegatului de a se adapta noilor conditii de calitate sau cantitate a serviciului; 

c) In cazul in care delegatul doreste executarea unor alte categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor 
contracte separate, incheiate potrivit normelor legale de incredintare a serviciilor. 

11.3. Situatia bunurilor in cazul incetarii contractului 

11.3.1. La incetarea, din orice cauza, a prezentului contract, bunurile ce au fost utilizate de delegat in derularea 

contractului vor fi repartizate dupa cum urmeaza: 

a) bunurile de retur revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini, delegatarului. Sunt bunuri de retur, 

bunurile care au facut obiectul contractului. 

b) bunurile de preluare pot reveni delegatului, in masura in care acesta din urma isi manifesta intentia de a 

prelua bunurile respective, in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata. Sunt 

bunuri de preluare, bunurile care au apartinut delegatarului si au fost utilizate de catre delegat pe durata 

contractului. 

c) bunurile proprii raman in proprietatea delegatului. Sunt bunuri proprii, bunurile care au apartinut 

delegatului si au fost folosite de catre acesta pe durata contractului, cu exceptia celor prevazute la lit. b). 

11.4. Clauze privind protectia mediului 

11.4.1. Delegatul se obliga ca, pe perioada derularii prezentului contract, sa respecte conditiile impuse de 

documentele de autorizare privind protectia mediului, conform legislatiei in vigoare. 

11.4.2. Pe toata perioada derularii contractului, delegatul va implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte 

normative emise de autoritatile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerintele de mediu. 

 

 CAP. 12.  FORTA MAJORA 



12.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod 

necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea 

sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. 

12.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 24 de ore, producerea 

evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 

12.3. Daca, in termen de 7 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice 

incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 

 

CAP. 13.  RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

13.1. Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract atrage 

raspunderea contractuala a partii in culpa. 

13.2. Partea in culpa este obligata la plata unei despagubiri, in functie de prejudiciul produs. Daca aceasta nu 

acopera integral prejudiciul, partea prejudiciata poate solicita acordarea de daune in completare, potrivit dispozitiilor 

dreptului comun. 

 

CAP. 14. DISPOZITII FINALE 

14.1. Prezentul contract are urmatoarele anexe: 

a) Anexa A – Caietul de sarcini privind prestarea serviciului; 

b) Anexa B – Regulamentul serviciului de administrare a domeniului public si privat, aprobat prin HCL 

nr.244/2010; 

c) Anexa C – Lista bunurilor proprietate a U.A.T. Municipiul Tulcea, date delegatului in administrare; 

d) Anexa D -  Procesul verbal de predare-primire a bunurilor mentionate in Anexa C. . 

Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract si constituie, in consecinta, parte integranta din acesta. 

14.2. Orice modificare, convenita intre parti, va fi materializata prin act aditional incheiat intre partile contractante, 

care va face parte integranta din prezentul contract. 

14.3. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

14.4. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea contractului, trebuie sa fie transmisa in scris, la adresele 

stabilite in prezentul contract. 

14.5. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii. 

14.6. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti contarctante. 

 

Contractul a fost incheiat astazi,____________, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, 

ambele cu deplina valabilitate juridica. 
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CAIET DE SARCINI 

PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A 

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA 

PRIVIND ACTIVITATILE  DE AMENAJARE, SALUBRIZARE, INTRETINERE, 

MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATII VERZI, PARCURI, 

CISMELE, FANTANI ARTEZIENE SI SISTEME DE IRIGATII 

 

http://www.primaria-tulcea.ro/


 

 

 

I. CONSIDERATII GENERALE  

 

Art. 1. Prezentul Caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice 

serviciului de administrare a domeniului public si privat al U.A.T. Municipiul Tulcea, asa cum 

sunt definite la Art.4 alin (3), stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare 

functionarii in conditii de eficienta si siguranta. 

 

Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare, in concordanta cu 

necesitatile obiective ale U.A.T. Municipiul Tulcea si precizeaza conditiile minime pe care 

trebuie sa le respecte delegatul in desfaşurarea serviciilor de amenajare, salubrizare, intretinere, 

modernizare si extindere  spatii verzi, parcuri, cismele, fantani arteziene si sisteme de irigatii.  

 

Art. 3. (1) Structura şi nivelul tarifelor reflecta costurile efective ale prestatiilor si sunt in 

conformitate cu prevederile legale. Tarifele se regasesc in Anexa 2 la prezentul Caiet de sarcini.  

(2) Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfaşurarii activitatilor de 

realizare a serviciului, constituind ansamblul cerintelor tehnice de baza.  

 

 

II. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI  

 

Art. 4. (1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice obligatorii care definesc 

caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, siguranta in exploatare, 

precum şi sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea 

conformitatii cu standardele specifice sau altele asemenea.  

(2) Specificatiile tehnice se refera la verificarea, inspectia şi conditiile de receptie a lucrarilor, 

tehnici, procedee şi metode de exploatare şi intretinere, precum şi la alte conditii cu caracter 

tehnic, prevazute de actele normative şi reglementarile specifice activitătilor specifice serviciului 

de utilitate publica mentionat, descrise de prezentul caiet de sarcini.  

(3) Activitatile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt: 

-  amenajarea, intretinerea, modernizarea si extinderea spatiilor verzi; 

-  salubrizarea, intretinerea aleilor si parcurilor; 

- amenajarea, intretinerea, extinderea si modernizarea cismelelor, fantanilor arteziene si a 

sistemelor de irigatii; 

- amenajarea, intretinerea si modernizarea spatiilor verzi ale stadioanelor Delta si Cozma Zait; 

- salubrizarea si intretinerea spatiilor verzi din cimitirele Eternitatea I si II. 

(4) Amplasament: Domeniul public si privat al U.A.T. Municipiul Tulcea  

– spatii verzi din Municipiul Tulcea, in suprafata totala de 186 ha; suprafata a fost determinata in 

urma consultarii Registrului Spatiilor Verzi; 

- fantani, cismele si sisteme de irigatii din Municipiul Tulcea; 

(5) Beneficiar: U.A.T. Municipiul Tulcea. 

 

 

III. OBIECTIVELE ACTIVITATILOR CE FAC OBIECTUL PREZENTULUI CAIET 

DE SARCINI 

 

Art. 5. (1) Activitatile serviciului de administare a domeniului public si privat al U.A.T. 

Municipiul Tulcea, asa cum sunt definite la Art.4 alin (3) din prezentul Caiet de sarcini, trebuie 

sa asigure:  



a. satisfacerea cerintelor cantitative şi calitative ale beneficiarilor, corespunzator prevederilor 

contractuale, şi creşterea calitatii vietii;  

b. continuitatea serviciului;  

c. dezvoltarea si modernizarea infrastructurii edilitar-urbane aferente spatiilor verzi;  

d. protectia si conservarea mediului natural si construit;  

e. ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;  

f. evolutia continua a standardelor şi a indicatorilor de performanta ai serviciului prestat;  

g. protectia mediului înconjurător, cu evidentierea măsurilor de protectie a mediului pe etape de 

dezvoltare, în concordantă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene;  

h. mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica;  

i. protectia sănătătii populatiei, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare, şi creterea 

calitătii vietii; 

(2) Obiectivele pe care trebuie sa le atinga activitatile serviciului de administrare a domeniului 

public si privat al U.A.T. Municipiul Tulcea,  definite la Art.4 alin (3) din prezentul Caiet de 

sarcini, sunt:  

•  a) îmbunătătirea calitătii mediului de viată natural si construit;  

•  b) orientarea către utilizatori; 

• c) mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul, 

schimbarile climatice, mentinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii populatiei, protectiei 

mediului si asigurarii calitatii vietii;  

• d) promovarea calitătii si eficienta activitătilor de întretinere si amenajare spatii verzi; 

elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor verzi in 

starea corespunzatoare functiilor acestora;  

• e) dezvoltarea durabilă a activitătilor desfăsurate;  

• f) protejarea domeniului public si punerea în valoare a acestuia;  

• g) protectia si conservarea spatiilor verzi, pentru mentinerea biodiversitatii lor, cu evidentierea 

măsurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, în concordantă cu programul de 

adaptare la normele Uniunii Europene;  

• h) dezvoltarea infrastructurii.  

 

 

IV. CONDITII DE MEDIU 

 

Art. 6. Se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste protectia mediului:  

- Legea nr. 24/2007 actualizata si replublicata. Legea privind reglementarea si administrarea 

spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.  

- Legea nr. 211/2011, republicata, privind regimul deseurilor.  

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.  

- OUG nr. 74/2018, de modificare a Legii nr. 211/2011, Legii nr. 249/2015, OUG nr. 196/2005, 

aprobata cu modificari prin Legea nr. 31/2019. 

- OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea   

prejudiciului asupra mediului.  

- OG nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru 

modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar.  

- HG nr. 856/2002 Evidenta gestiunii deseurilor. Lista deseurilor.  

- HCL nr.289/2017 privind aprobarea Registrului spatiilor verzi din Municipiul Tulcea, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

- OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu 

 



Art. 7. Delegatarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs in timpul executarii 

contractului, cu identificarea locaţiei. Pe perioada derulării contractului delegatul va implementa 

condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente.  

 

Art. 8. Delegatul trebuie sa evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, 

solului cu orice fel de material sau substanta poluanta. In situatia oricarui eveniment de mediu 

provocat in desfasurarea serviciului prin angajati sau colaboratori ai delegatului, acesta va fi 

considerat poluator si va suporta consecintele.  

 

Art. 9. Substantele utilizate la tratamente se vor incadra in clasele de toxicitate admise pentru 

respectivele operatiuni, prevazute in lista aprobata de legislatia romana.  

 

Art. 10. Suprafetele se considera intretinute cand sunt efectuate toate lucrarile necesare, cu o 

frecventa adecvata in acest scop, in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana. Dupa 
încheierea lucrarilor, se va asigura curatenia la locul de munca. Deseurile de origine vegetala vor 

fi depozitate în containere speciale sau saci din plastic in vederea transformarii acestora in 

compost, iar celelalte deseuri vor fi transportate la rampa de gunoi spre eliminare. 

 

Art. 11.  Delegatul trebuie sa aiba in permanenta evidenta la zi a arborilor din municipiu, prin 

actualizarea Registrului spatiilor verzi. 

 

 

V. ACTIVITĂTILE AFERENTE SERVICIULUI  

 

Art. 12. Activitatea de amenajare, salubrizare, întretinere, extindere si modernizare a spatiilor 

verzi si a parcurilor din Municipiul Tulcea implică următoarele operatiuni:   

 

- curatirea terenului de iarba si buruieni 

- cosire vegetatie ierboasa 

- cosire vegetatie acvatica 

- degajarea terenului de corpuri straine 

- taierea manuala a arborilor prin sectionarea succesiva a cracilor, ramurilor si tulpinei grosimea 

1-10; 11-30; 31-60 

- extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi cu pastrarea structurii 

- mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu strat vegetal, nivelarea si finisarea 

suprafetei dupa mobilizarea solului teren mijlociu 10cm, 20cm, 30cm 

- asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal pe teren orizontal sau cu panta la 20% cu 

pastrarea structurii in straturi de 10cm, 15cm, 20cm, 30cm grosime 

- imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat in vederea consolidarii lor pe taluz cu 

H=4m cu grosimea stratului de pamant vegetal de 10cm, 15cm, 20cm 

- imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat in vederea consolidarii lor pe taluz cu H=4-

8m cu grosimea stratului de pamant vegetal de 10cm, 20cm 

-  semanare gazon pe suprafata orizontala sau in panta sub 30% 

-  semanare gazon pe suprafata orizontala sau in panta >30% 

- brazduiri pe suprafete continue cu panta >30% 

- brazduiri in benzi sau chenare cu panta <30% 

- administrarea ingrasamintelor organice 

- administrarea ingrasamintelor chimice 

- cosirea manuala a gazonului 

- plivirea buruienilor la peluze 

- rectificarea marginilor la peluze 



- udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti 

- udarea suprafetelor cu furtunul de la cistern 

- saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari isolate cu pastrarea structurii si separarea 

strat de pamant vegetal –teren usor 

- extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara ballot de pamant la radacina - arbusti 

- extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara ballot de pamant la radacina – arbusti 

ghimpi+trandafiri 

- extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara ballot de pamant la radacina – puieti 

de arbori 

- extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor pana la H=2m cu ballot de pamant la 

radacina ambalat in plasa de sarma 

- extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor pana la H=2m cu balot de pamant la 

radacina ambalat in panza de sac 

- pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii d=10-15 cm 

- pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii d=15-20 cm 

- pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii d=21-25 cm 

- extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamant la radacina cu h-pl. pana la 50 cm 

- extragerea manuala de buxus, forme cu balot de pamant la radacina cu h-pl. > 50 cm 

- plantari arbusti fara ballot 

- plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi, fara balot 

- plantare puieti arbori fara balot 

- transplantari cu balot de pamant – arbusti+buxus forme 

- transplantari cu balot de pamant – arbori foiosi si rasinosi d=10 cm 

- transplantari cu balot de pamant – arbori foiosi si rasinosi d=11-15 cm 

- transplantari cu balot de pamant – arbori foiosi si rasinosi d=16-20 cm 

- transplantari cu balot de pamant – arbori foiosi si rasinosi d=21-25 cm 

- plantari gard viu arbusti foiosi (2 randuri) 

- plantari gard viu arbusti conifer (2 randuri) 

- plantari gard viu buxus (1 rand) 

- plantari gard viu buxus (2 randuri) 

- taiere de corectie manual puieti arbori pana la 7m 

- taiere de corectie manual puieti arbori > 7m 

- taiere corectie la trandafiri 

- tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme gard viu h<1.2m 

- tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme gard viu h>1.2m 

- tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, buxus 

- tunderea gardurilor vii, bordure, chenare, forme esente cu frunze persistente 

- plantarea florilor si plantelor perene (plante pana la 15 cm inaltime) 

- plantarea florilor si plantelor perene (plante peste 15 cm inaltime) 

- plantarea plantelor in vaze decorative sau jardiniere 

- plantarea plantelor perene cu balot de pamant 

- combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii prin stropire 

- combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii mecanizat 

- stancarie ornamentala dimensiune medie 50 cm 

- stancarie ornamental din blocuri grupate solidarizate fara mortar 

- protejarea si inierbarea taluzelor expuse la eroziune folosind sol vegetal 

- doborarea manuala a arborilor de rasinoase 

- scoaterea cu mijloace manual a radacinilor isolate cu d=10-30 cm 

- cosirea mecanica a ierbii 

- taiat mecanizat gard viu cu motofoarfeca 

- taiere corectie arbori mecanizat 



- taiere mecanizata arbori d<50 cm 

- taiere mecanizata arbori d>50 cm 

- maturat manual alei, parcuri 

- intretinere de zi 

- transport prin purtare directa – gunoi si resturi vegetale 

- incarcat gunoi si resturi vegetale 

- imprastiere pamant pentru umpluturi 

- baterea cu maiul a pamantului vegetal de umplutura 10 cm, 20 cm, 30 cm. 

- curatarea terenului de zapada si alei parcuri 

- pichetari alei drepte 

- pichetari alei sinuoase 

- pichetari rabate cu desen usor 

- pichetari rabate cu desen greu 

- saparea gropilor pentru plantare 

- musuroirea trandafirilor 

- desfacerea musuroiului la trandafiri 

- inlaturarea zapezii de pe conifer 

- acoperirea cu frunze a materialului plantat 

- umplutura de pamant cu strat gros 50 cm 

- inlaturarea zapezii de pe conifer 

- refacerea farfuriilor la arbori 

- montare rulou gazon 

- montare membrane antiburuieni 

- asternere pietris, scoarta decorative, granule teracota, alte material decorative 

 

Art. 13. Activitatile de amenajare, intretinere si modernizare a spatiilor verzi ale stadioanelor 

Delta si Cozma Zait precum si cele de salubrizare si intretinere a spatiilor verzi din cimitirele 

Eternitatea I si II cuprind urmatoarele operatiuni: 

 

- curatirea terenului de iarba si buruieni 

- taiere de corectie manual puieti arbori 

- cosirea mecanica a ierbii 

- taiere corectie arbori mecanizat 

- taiere mecanizata arbori 

- transport prin purtare directa 

- incarcat gunoi si resturi vegetale 

- taiat mecanizat gard viu cu motofoarfeca 

- tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme gard viu 

 

Art. 14. Activitatea de amenajare, intretinere, extindere si modernizare a cismelelor, fantanilor 

arteziene si sistemelor de irigatii: 

 

Executarea de lucrări de către delegat pe drumurile şi spaţiile din proprietatea U.A.T. 

Municipiul Tulcea se poate face numai în limitele prevăzute prin avize şi autorizaţii.  

 

Activitatile desfasurate de catre delegat: 

- asigura execuţia lucrărilor de amplasare sezonieră a cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi a 

sistemelor de irigatii prin montarea/demontarea componentelor aferente, asigurând funcţionarea 

fără pierderi de apă în instalaţii, în condiţii corespunzătoare, iar la finalul  sezonului asigura 

conservarea instalaţiilor şi componentelor demontate în condiţii de siguranţă în magaziile 

proprii; 



- ia toate măsurile necesare pentru a realiza lucrările prevăzute prin prezentul Caiet de Sarcini; 

- asigura alimentarea cişmelelor, fântânilor arteziene şi sistemelor de irigatii care trebuie să 

îndeplinească în permanenţă calitatea impusă de reglementările în vigoare; 

- asigura stocul minim necesar de piese de schimb, pe tipo-dimensiunile utilizate, inclusiv pompe 

pentru fântânile arteziene;  

- toate materialele utilizate vor avea agrementul tehnic conform cu legislaţia în vigoare;  

- asigura verificarea periodică a instalaţiilor şi intervenţia operativă în caz de avarii, pentru a 

reduce eventualele pierderi de apă prin instalaţii şi a evita disconfortul cetăţenilor. Perioada de 

nefuncţionare în caz de avarii nu va depăşi 24 de ore;  

- asigura igienizarea periodică a instalaţiilor, respective cişmele publice, fântâni arteziene.  

- îndeplineste condiţiile de dotare cu personal de specialitate, utilaje şi mijloace de transport, 

mijloace de comunicaţii, materiale necesare execuţiei în condiţii optime a lucrărilor;  

- toate normele de respectare a protecţiei muncii şi P.S.I. cad în sarcina prestatorului. 

- în situaţiile în care executarea lucrărilor se realizeaza de operator prin terţi, acesta va da avizul 

tehnic pe documentaţii, va răspunde de verificarea modului de execuţie al lucrărilor realizate de 

terţi asigurând şi dirigenţia lucrărilor, va asigura organizarea recepţiei conform prevederilor 

legale şi va reprezenta în permanenţă interesele Consiliului Local al Municipiului Tulcea faţă de 

constructori în perioada de garanţie.  

- perioada de execuţie a lucrărilor este permanentă, fiind condiţionată doar de condiţiile 

meteorologice necesare pentru garantarea calităţii acestora. 

- intocmeste, pana la data de 01 noiembrie a fiecarui an, un program de investitii si reparatii 

pentru anul urmator. 

 

Lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii constau, în principal, din: 

 

 - montarea – demontarea sezonieră a apometrelor şi instalaţiilor aferente, coprpuri cişmele, 

duze, pompe, instalaţii electrice de iluminat subacvatic, inclusiv depozitarea acestora în perioada 

de nefuncţionare;  

- vopsirea elementelor supuse coroziunii, dacă acest lucru se impune, înaintea montării de 

primăvară, doar în situaţiile în care se impune aceasta;  

- exploatarea, întreţinerea curentă şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor, pentru a asigura 

în mod permanent funcţionarea instalatiilor de alimentare cu apă prin control periodic la exterior 

al cişmelelor, fântânilor arteziene, căminelor de apometru, traseele branşamentului şi ale 

racordului de canal, pentru identificarea la timp a instalaţiilor a căror stare nu corespunde unei 

exploatări normale şi remedierea defecţiunilor ivite, depistarea pierderilor de apă sau a altor 

nereguli existente ce ar putea afecta starea şi exploatarea normală;  

- urmărirea curentă a modului de funcţionare, verificarea stării tehnice, examinarea 

componentelor in funcţiune, examinarea pieselor expuse uzurii rapide. Observarea stării 

căminului, a capacului de cămin, deschiderea capacului, control vizual a etanşeităţii şi stării 

armărurilor şi contorului din cămin, verificarea funcţionării armăturilor (robineţi trecere) prin 

manevrarea lor (la închis şi deschis). În cazul cişmelelor se va verifica prinderea corpului pe 

flanşă, verificarea stării de funcţionare a robinetului superior;  

- verificarea stării de funcţionare a fântânilor arteziene, în special starea de funcţionare a 

pompelor, diuzelor, lămpilor subacvatice;  

- curăţire manuală şi spălare mecanizată a bazinelor fântânilor arteziene, inclusiv încărcare şi 

transportul materialului rezultat din curăţire; 

- întreţinerea în bună stare din punct de vedere igienico-sanitar, prin verificarea stării instalaţiilor 

din interiorul căminelor şi salubrizarea periodică a zonei exterioare a fântânilor arteziene (5 m de 

jur-împrejur);  



- pentru încadrarea în consumurile normale de apă, se vor citi şi nota valoarea indexului 

contorului la fiecare verificare, consemnându-se în registrul de control, asigurându-se înlocuirea 

contoarelor defecte.  

- lucrările de intervenţii în caz de avarii, în permanenţă, inclusiv duminicile şi sărbătorile legale, 

pentru a asigura remedierea în maxim 24 de ore a oricăror deficienţe care pot apărea la 

instalatiile aferente;  

- orice alte lucrări care pot apărea şi sunt necesare de a fi executate în scopul bunei desfăşurări a 

activităţii. 

 

 

VI.  CONTROLUL EXECUTARII LUCRARILOR, RECEPTII, DECONTAREA    

      LUCRARILOR 

 

Art. 15. (1) Verificarea, controlul si receptia lucrarilor se vor face de catre reprezentantii 

delegatarului, în speţă de către inspectorii Serviciului Gospodarie Municipala, împreuna cu cei 

desemnati de catre delegat. Receptia lucrarilor se va face saptamanal sau lunar, in zilele stabilite 

de comun acord de cele doua parti.  

(2) Pentru toate lucrarile executate se vor întocmi procese-verbale care sa contina date despre 

materialele folosite (numele obiectivului, denumirea materialului, caracteristicile, alte elemente 

relevante). Lucrarile efectuate necorespunzator nu vor fi receptionate specificându-se acest lucru 

precum şi obiecţiunile pe procesul verbal, iar delegatul are obligatia de a le reface pe cheltuiala 

proprie, în maximum 5 zile de la constatare. Volumul de lucrari pentru fiecare obiectiv se 

stabileste periodic de catre delegatar, prin ordin de lucru. In acest sens, se va prezenta 

delegatarului, spre aprobare, pana la data de 28 a fiecarei luni, o propunere de program lunar de 

activitati pe care sa le presteze in luna urmatoare si care trebuie sa cuprinda obligatoriu:  

- Amplasamente; 

- Suprafete; 

- Cantitati; 

- Valoare; 

(3) Operatiunile aferente activitatilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini se fac in 

conformitate cu Indicatorii de Norme de Deviz, specifici fiecarei activitati.  

 

Art. 16. Delegatul poartă răspunderea pe toată durata de derulare a contractului pentru 

executarea lucrărilor, lucrări care trebuie realizate în termenele şi modalităţile stabilite prin 

contract, programe de lucru şi a prevederilor din Caietul de sarcini, rămânând direct răspunzător 

pentru eventualele daune şi pagube provocate ca urmare a nerespectării acestor prevederi. 

 

Art. 17. In cazul în care, pe perioada execuţiei unor lucrări, se provoacă pagube domeniului 

public sau privat (reţele de utilitati, carosabil, trotuare, monumente funerare, autoturisme, clădiri 

de patrimoniu, monumente istorice, etc.) din vina delegatului, refacerea lor se va face pe 

cheltuiala acestuia, iar lucrarea respectivă nu va fi recepţionată până la remedierea pagubelor. 

 

Art. 18. Decontarea lucrarilor efectuate se va face pe baza situatiilor de lucrari si a proceselor-

verbale de receptie, intocmite lunar de delegat si avizate de delegatar, care vor cuprinde 

obligatoriu:  

- ordin de lucru lunar; 

- fise tehnologice; 

- procese verbale de receptie, note de constatare, procedure tehnice de executie aplicabile, 

aprobate; 

- centralizator situatii de lucrari; 

- documente contabile pentru materiale (avize de expeditie, facturi, bonuri de consum). 



- documente contabile pentru manopera(fisa manopera orara pe categorii de munictori 

calificati/necalificati) 

- cantitatile de lucrari executate;  

- corespondenta calitatii lucrarilor cu cea prevazuta în caietul de sarcini;  

- deficientele si întârzierile constatate si termenele de remediere a acestora, daca este cazul; 

- tarifele aprobate pentru fiecare utilaj si mijloc de transport in parte, aprobate. 

 

Art. 19. (1) Facturarea prestatiilor aferente activitatilor ce fac obiectul prezentului Caiet de 

sarcini se face lunar, in limita alocarilor bugetare, pe baza receptiei situatiilor de lucrari.  

(2) Verificarea situatiilor de lucrari se face in termen de maximum 10 zile lucratoare de la 

depunerea si inregistrarea acestora la registratura U.A.T. Municipiul Tulcea. 

(3) Plata facturilor se va efectua in termen de 10 zile de la primirea si inregistrarea acestora la 

registratura U.A.T. Municipiul Tulcea.  

 

 

VII. CANTITATI DE LUCRARI 

 

 Art. 20. (1) Determinarea cantităţilor de lucrări se face pe baza de procese verbale de executie 

lucrări (pe obiective) şi situaţii de lucrari lunare, cu respectarea ordinului lunar de lucru emis de 

delegatar si a alocatiilor bugetare trimestriale aprobate de Consiliul Local . 

(2) Pentru activitatea de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, cantitatea prestaţiilor se 

stabileşte pe baza suprafeţelor si a cantitătilor de lucrări, aşa cum acestea sunt trecute în caietul 

de sarcini.  

(3) Reprezentantul Serviciului Gospodarie Municipala va controla activitatea desfasurata de 

delegat prin verificări zilnice, împreună cu un reprezentant al acestuia. În urma acestor verificări 

se încheie un proces-verbal de recepţie a lucrărilor în care se consemnează lucrările efectuate, 

din punct de vedere cantitativ si calitativ, amplasamentul acestora si denumirea materialului 

dendrofloricol, unde este cazul. Procesul verbal va fi semnat de ambele parţi. În cazul 

neprezentării reprezentantului delegatului, recepţia se va face în lipsă, specificându-se acest lucru 

în procesul-verbal si constatarile facute de catre delegatar neputând fi contestate.  

(4) In vederea desfasurarii activitatilor de verificare si control zilnic al activitatilor ce fac 

obiectul prezentului caiet de sarcini, delegatul va asigura transportul auto al reprezentantului 

delegatarului, in conformitate cu programul specificat de catre delegatar in ordinul lunar de 

lucru.  

 

VIII. PROGRAMUL PRESTATIEI 

 

Art. 21. (1) Programul se va stabili de comun acord si va avea in vedere ca intreaga suprafata a 

spatiilor verzi sa fie zilnic in stare de curatenie, cu vegetatia si fondul construit existent 

intretinute, cu suprafetele propuse spre amenajare efectuate, prin executarea tuturor lucrarilor 

necesare. 

(2) In prima urgenta vor fi efectuate lucrari pe spatiile verzi din zonele centrale ale Municipiului 

Tulcea sau, dupa caz, pe spatiile verzi afectate de calamitati. 

(3) Dotarea cu utilaje, unelte şi personal trebuie să acopere toate lucrările cuprinse in Caietul de 

carcini. 

(4) Delegatul va lua toate măsurile, în funcţie de prognozele meteorologice, pentru a interveni 

imediat sau în cel mai scurt timp posibil, la realizarea lucrărilor stabilite. 

(5)  In cazul taierilor si toaletarilor de arbori, delegatul trebuie sa respecte normele de aplicare a 

Regulamentului privind activităţile de tăiere, toaletare, depozitare şi valorificare a lemnului 

rezultat din spaţiile verzi şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră situate in intravilanul 

Municipiului Tulcea, regulament aprobat prin  H.C.L. nr. 268/27.09.2018. 



(6) Sa intervina de urgenta in urma solicitarilor transmise de U.A.T. Municipiul Tulcea; 

neefectuarea interventiei solicitate atrage dupa sine raspunderea delegatului pentru orice pagube 

materiale sau pierderi produse U.A.T. Municipiul Tulcea sau tertilor. 

 

 

IX. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PĂRTILOR 

 

Art. 22. Drepturile si obligatiile delegatarului: 

 

(1) Delegatarul are următoarele drepturi: 

a. Sa stabileasca, daca este cazul, si sa aprobe programele de reabilitare, extindere si 

modernizare a spatiilor verzi, parcurilor, cismelelor, fantanilor si a sistemelor de 

irigatii, cu consultarea delegatului; 

b. Sa avizeze, dupa caz, programele privind reabilitarea, extinderea si modernizarea 

dotarilor publice aferente serviciului de salubrizare, amenajare, intretinere, extindere 

spatii verzi, parcuri, cismele, fantani arteziene si sisteme de irigatii; 

c. Sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la serviciul prestat si sa ia masurile 

necesare in cazul in care delegatul nu asigura indicatorii de performanta, criteriile de 

calitate si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat; 

d. Sa supravegheze si sa controleze modul de desfasurare a serviciului cu privire la:  

- respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre delegat, 

modul de administrare, exploatare si mentinere in functiune a acestuia; 

- calitatea serviciului prestat;  

- indeplinirea indicatorilor de performanta ai serviciului prestat; 

 

e. Sa verifice stadiul de realizare a investitiilor, cuantumul acestora, precum si modul in 

care este satisfacut interesul public; 

f. Sa sanctioneze delegatul in cazul in care acesta nu respecta indicatorii de performanta 

si parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contract si/sau obligatiile 

contractuale, cu exceptia situatiilor care nu se datoreaza delegatului sau vreunui act,  

actiuni sau inactiuni ale acestuia sau in legatura cu acesta; 

g. Sa rezilieze unilateral contractul de delegare a gestiunii si sa organizeze o noua 

procedura pentru delegarea gestiunii serviciului, daca constata incalcarea repetata de 

catre delegat a obligatiilor contractuale in cazurile si conditiile prevazute in contract; 

h. Sa incaseze redeventa datorata; 

i. Sa acorde sprijin delegat pentru efectuarea oricaror demersuri pentru a obtine intreaga 

documentatie necesara efectuarii lucrarilor de amenajare sau investitiilor (respectiv 

avize, certificate de urbanism, autorizatie de construire si procesul verbal de receptie 

aferent investitiilor etc), atunci cand este cazul. 

 

(2) Delegatarul are urmatoarele obligatii: 

 

a. sa predea delegatului toate bunurile, instalatiile, echipamentele si dotarile aferente si 

necesare prestarii serviciilor ce se vor presta, cu inventarul existent, libere de orice 

sarcini, pe baza de proces verbal de predare-primire; 

b. sa nu il tulbure pe delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 

delegare; 

c. sa verifice periodic:  

- cantitatea serviciilor prestate si nivelul de calitate al acestora;  

- mentinerea echilibrului contractual;  

- clauzele de amenajare, intretinere a bunurilor publice; 



d. sa achite contravaloarea prestatiilor efectuate de delegat, care au fost 

receptionate/verificate si acceptate in prealabil fara obiectiuni, conform clauzelor 

contractuale, si in functie de alocarile bugetare aprobate de Consiliul Local; 

e. sa pastreze confidentialitatea, in conditiile legii, a informatiilor economico-financiare 

cu privire la activitatea delegatului, altele decat cele de interes public. 

f. sa vizeze referatul de necesitate intocmit de delegat, in vederea demararii procedurilor 

de achizitie, care va contine caracteristicile tehnice ale materialului dendro-floricol ce 

urmeaza sa fie achizitionat. 

 

Art. 23. Drepturile si obligatiile delegatului: 

 

(1) Delegatul are urmatoarele drepturi: 

 

a. De a exploata, in mod direct conform riscurilor si raspunderilor asumate, activitatile 

serviciului de administrare a domeniului public si privat al U.A.T. Municipiul Tulcea 

ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini; 

b. De a incasa dupa fiecare operatiune corespunzator efectuata si in baza procesului- 

verbal de receptie semnat fara obiectiuni, contravaloarea serviciilor prestate, 

corespunzator cantitatii si calitatii acestora, la tarifele aprobate prin Hotararea 

Consiliului Local. 

c. De a initia, de comun acord cu delegatarul, modificarea si/sau completarea 

contractului de delegare a gestiunii, in cazul modificarii reglementarilor si/sau a 

conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia, prin acte 

aditionale; 

d. Sa propuna delegatarului ajustarea tarifelor, doar daca o impune o masura legislativa 

justificata de ajustare; 

e. De a i se asigura echilibrul contractual pe durata contractului.  

 

(2) Delegatul are urmatoarele obligatii, care nu sunt limitative 

 

a. Sa asigure in cel mai scurt timp si pe toata perioada de derulare a contractului dotarea 

tehnica si sa dispuna de personalul aferent prestarii serviciului, la nivelul de calitate si 

conform parametrilor de functionare prevazuti in Caietul de Sarcini, Regulamentul 

serviciului si Registrul spatiilor verzi din Municipiul Tulcea; 

b. Sa execute activitatile specifice serviciului pe criterii de competitivitate; 

c. Sa nu subdelege activitatile ce fac obiectul delegarii de gestiune;  

d. Sa realizeze investitii astfel cum sunt prevazute in caietul de sarcini; 

e. Sa respecte prevederile Regulamentul serviciului, ale Caietului de Sarcini, ale  

Regulamentului privind activităţile de tăiere, toaletare, depozitare şi valorificare a 

lemnului rezultat  din spaţiile verzi şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră situate in 

intravilanul Municipiului Tulcea si ale celorlalte reglementari specifice serviciului de 

administrare a domeniului public si privat al U.A.T. Municipiul Tulcea; 

f. Sa furnizeze delegatarului informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate 

informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii activitatilor 

definite la Art.4 alin (3), in conformitate cu legislatia in vigoare si cu clauzele 

contractuale, ori de cate ori ii solicita delegatarul; 

g. Sa respecte conditiile impuse de natura activitatilor si a serviciului public (conditii de 

siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, igiena, conditii privind 

folosire si protejarea patrimoniului), prevazute in legislatia primara si secundara in 

vigoare cu privire la aceste conditii; 



h. Sa preia de la delegatar pe baza de proces verbal de predare-primire, bunurile de retur 

aferente si necesare administrarii si exploatarii serviciului; 

i. Sa restituie bunurile de retur, delegatarului, in mod gratuit si liber de sarcini, la 

incetarea contractului de delegare si sa semneze procesul verbal de predare-primire; 

aceasta obligatie nu necesita indeplinirea niciunei alte formalitati din partea 

delegatarului. In caz de refuz de predare a bunurilor ce fac obiectul prezentului 

contract, in sarcina delegatului se vor aplica penalitati in cuantum de 0,1%/zi de 

intarziere, calculate la valoarea bunurilor nerestituite, pana la indeplinirea obligatiei 

de predare; 

j. Sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activitatii si masurile ce se 

impun pentru asigurarea continuitatii activitatii; 

k. In cazul in care delegatul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de 

natura sa conduca la imposibilitatea realizarii unor activitati ce fac obiectul 

prezentului Caiet de Sarcini, va notifica de indata acest fapt delegatarului in vederea 

luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii sau serviciului; 

l. Sa predea la incheierea contractului toata documentatia tehnico-economica referitoare 

la serviciul gestionat; 

m. Sa refaca locul unde a intervenit pentru reparatii sau pentru executia unor lucrari, la 

un nivel calitativ corespunzator, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la 

terminarea lucrarii, in cazul taierilor de arbori cu extragerea radacinilor, spatiilor 

verzi, fantanilor arteziene, cismelelor, sistemelor de irigatii; 

n. Sa prezinte delegatarului, spre aprobare, pana la data de 01 noiembrie a fiecarui an, 

un Plan de Masuri pentru anul urmator, care va cuprinde obligatoriu toate lucrarile 

si amenajarile pe care le propune spre realizare in executarea contractului; 

o. Sa achite obligatia privind redeventa; 

p. Sa consulte delegatarul ori de cate ori considera a fi necesar a se reamenaja si/sau 

moderniza spatiile verzi, a parcurile, cismelele, fantanile arteziene si sistemele de 

irigatii si sa nu efectueze astfel de activitati decat cu acordul, avizul si sub 

supravegherea atenta a acestuia; 

q. Sa intocmeasca anual un plan de interventie in caz de calamitati (ploi torentiale, 

vanturi puternice, alunecari de teren etc.), plan ce va fi inaintat delegatarului, spre 

aprobare, pana la data de 01 noiembrie a fiecarui an. Orice interventie la calamitate 

va fi demarata in maximum 1 ora de la inceperea sau de la incetarea fenomenului 

meteorologic, dupa caz, dupa anuntarea beneficiarului si cu acordul acestuia; 

r. Sa obtina, sa detina si sa respecte toate autorizatiile/atestatele/licentele prevazute de 

legislatia in vigoare pentru desfasurarea activitatilor prevazute in Regulamentul 

serviciului si Caietul de Sarcini si sa depuna toate diligentele si sa indeplineasca toate 

demersurile utile si/sau necesare pentru prelungirea sau reinnoirea acestora in cazul 

retragerii acestora de catre autoritatile competente; 

s. Sa efectueze in nume propriu orice demers in vederea obtinerii tuturor avizelor, 

acordurilor si autorizatiilor pentru realizarea tuturor lucrarilor ce fac obiectul 

contractului de delegare si investitiilor asumate, precum si  sa formuleze cereri, sa 

solicite avize, autorizatii sau acorduri, sa se prezinte in nume propriu si cu puteri 

depline in fata autoritatilor publice, sa achite taxe si sa intreprinda orice alte 

demersuri necesare si utile cu privire la investitiile si lucrarile asumate; 

t. Sa prezinte delegatarului, spre aprobare, pana la data de 28 a fiecarei luni, o 

propunere de program lunar de activitati, cu respectarea alocarilor bugetare aprobate 

de catre Consiliul Local, pe care sa le presteze in luna urmatoare si care trebuie sa 

cuprinda obligatoriu:  

- Amplasamente; 

- Suprafete; 



- Cantitati; 

- Valoare; 

u. pe intreaga durata a contractului, riscurile de exploatare vor fi preluate de catre 

delegat. 

v. Sa propuna refundamentarea, structurarea, nivelurile si ajustarile tarifelor. 

w. Sa prezinte o propunere de buget pana la data de 01 noiembrie a fiecarui an, pentru 

anul urmator, care sa cuprinda investitiile si plata situatiilor de lucrari pentru toate 

activitatile. 

x. Pentru operatiunile de udat de la cisterna, este interzisa stationarea cisternelor pe 

strazile din zona centrala a orasului, in zilele lucratoare, in intervalele orare 07.00 - 

09.00 si 15.30 – 17.30. 

 

X. GARANTII  

 

Art. 24. Garantia pentru lucrările efectuate si materialele utilizate  

 

(1) Pentru materialul dendro-floricol plantat (arbori, arbusti, gard viu si flori) durata garantiei 

incepe de la data semnarii procesului verbal de receptie calitativa si cantitativa si are urmatoarele 

termene:  

a) termenul minim de garantie pentru materialul dendrologic: minim 1 an;  

b) termenul minim de garantie pentru materialul floricol : minim 1 lună;  

c) termenul minim de garantie pentru operatiunile de plantari material dendrologic: minim 1 ani;  

d) termenul minim de garantie pentru operatiunile de plantari material floricol: minim 1 luna.  

(2) In cazul in care materialul dendro-floricol plantat nu se prinde, acesta va fi inlocuit pe 

cheltuiala delegatului, in termen de 10 zile de la intocmirea procesului-verbal de constatare, 

pentru pierderile ce depasesc procentele maxime acceptate de delegatar, astfel: 

- arbori: pierdere maximă acceptată - 3% din totalul anual de arbori plantati; 

- bulbi:  pierdere maximă acceptată - 1.5% din totalul anual de bulbi plantati; 

- arbuști: pierdere maximă acceptată - 5% din totalul anual de arbuști plantați. 

d) pentru operatiunile de intretinere, curatenie, nu se acorda termen de garantie.  

(3) Tot materialul dendrofloricol va detine certificat de calitate si garantie emis de furnizor. 

(4) Pentru lucrarile de revizie si reparatii la cismele, fantani arteziene si sisteme de irigatii, 

garantia este de 6 luni de la receptia lucrarii. Pentru piesele si echipamentele noi, instalate cu 

ocazia reviziilor si reparatiilor, garantia este cea inscrisa in certificatele de garantie ale acestora.  

 

 

XI. INDICATORI DE PERFORMANTA SI PENALIZARI PENTRU NEÎNDEPLINIREA 

SAU ÎNDEPLINIREA NECORESPUNZĂTOARE A CONDIŢIILOR DE 

DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR 

 

Art. 25. Indicatorii de performanta aferenti activitatilor ce fac obiectul delegarii de gestiune 

precum si penalizarile pentru neindeplinirea acestora se regasesc in Anexa 1 la prezentul Caiet 

de sarcini. 

 

Art. 26. În cazul în care, din vina sa exclusivă, delegatul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a 

redevenţei în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine 

obligatia de a plati ca penalitati pentru suma neachitata, dobanda legala penalizatoare calculate 

potrivit prevederilor legale in vigoare – O.G. nr.13/2011. 

 

Art. 27. În cazul în care, din vina sa exclusivă, delegatarul nu îşi onorează obligaţiile de plata a 

facturilor emise de delegat în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci 



acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, pentru suma neachitată, dobânda legală 

penalizatoare calculată potrivit prevederilor legale în vigoare - O.G. nr. 13/2011. 

 

Art. 28. (1) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare 

scrisă adresată delegatului, după punerea acestuia în întârziere, fără nici o compensaţie, dacă 

delegatul nu-şi îndeplineşte în mod culpabil şi repetat obligaţiile prevăzute in prezentul contract. 

(2) Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Art. 29. Contractul va fi reziliat de drept fără alte notificări şi fără intervenţia instanţei de 

judecată, prezenta clauză constituind un pact comisoriu, în situaţia in care delegatul executa, pe o 

perioada de 3 luni succesive, numai 25 % din volumul activităţilor prevăzute in ordinele de 

lucru.  

 

Art. 30. La încetarea contractului de delegare prin reziliere, din vina exclusiva a sa, delegatul 

este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până în 

momentul preluării acesteia, în mod legal, de către un nou operator. 

 

Art. 31. In cazul in care au trecut trei zile consecutiv fara precipitatii si cu temperaturi extreme si 

delegatul nu a efectuat o operatie completa de udare a materialului dendro-floricol, se va percepe 

o penalizare in cuantum de 1% din valoarea facturii aferente lunii curente. Penalitatea se aplica 

in acelasi cuantum pentru fiecare set de trei zile consecutive fara precipitatii in care nu s-a 

efectuat operatia de udare. De asemenea, delegatul va inlocui pe cheltuiala proprie materialul 

dendrofloricol care s-au uscat din cauza udarii insuficiente sau defectuoase. 

 

Art. 32. (1) In cazul in care delegatul nu a ridicat in cursul zilei in care a desfasurat lucrarile 

tehnologice, deseurile vegetale rezultate din activitatea de intretinere si amenajare spatii verzi 

(cosit mecanizat, corectii arbori, etc.) , se va percepe o penalizare de 1% din valoarea lucrarii 

respective; 

(2) In cazul in care delegatul nu a ridicat in termen de 24 ore deseurile vegetale rezultate din 

activitatea de intretinere si amenajare spatii verzi (cosit mecanizat, corectii arbori, etc.), se va 

percepe o penalizare de 2% din valoarea lucrarii respective; 

(3) In cazul in care operatorul nu a ridicat in termen de 48 ore deseurile vegetale rezultate din 

activitatea de intretinere si amenajare spatii verzi (cosit mecanizat, corectii arbori, etc.), se va 

percepe o penalizare de 5% din valoarea lucrarii respective; 

 

Art. 33. Penalizarile se aplica in urma notelor de constatare a neconformitatilor/intarzierilor, 

intocmite de catre reprezentantul Serviciului Gospodarie Municipala si aduse imediat la 

cunostinta delegatului. 

 

 

XII. DURATA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII 

 

Art. 34.  Durata pentru care se face delegarea de gestiune este de 5 ani, cu posibilitatea de 

prelungire in conditiile legii. 

 

 

XIII. REDEVENTA 

 

Art. 35 (1) Redevenţa este de 1% din valoarea activităţii prestate de delegat pentru anul 

precedent, va fi calculată şi plătită delegatarului, până la data de 30 martie a anului următor. În 



acest sens, delegatul va întocmi şi va înainta delegatarului un centralizator, în 3 exemplare, în 

care va înscrie: luna, activitatea prestată, valoarea facturilor încasate şi redevenţa de plată dedusă 

din valoarea facturilor încasate, respectiv a veniturilor încasate. 

(2) Până la data de 25 ianuarie a fiecărui an se va face regularizarea redevenţei pentru anul 

anterior, luându-se în calcul întreaga valoare a facturilor emise şi încasate pentru activităţile 

prestate în baza contractului. 

(3) Redevenţa se datorează pentru toate activităţile încasate în anul de referinţă, indiferent de 

perioada în care au fost facturate. 

(4) Plata redevenţei se face prin virament bancar în contul IBAN 

_________________________________________  deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea. 

(5) Redevenţa plătită delegatarului reprezintă creanţă bugetară, supunându-se prevederilor legale 

în vigoare. 

 

 

XIV. DOTARI TEHNICE 
 

Art. 36. (1) Dotarile tehnice aferente activitatilor legate de spatiile verzi se regasesc in Anexa 3 

la prezentul caiet de sarcini. 

(2) Dotarile tehnice aferente activitatilor legate de cismele, fantani arteziene si sisteme de irigatii 

se regasesc in Anexa 4 la prezentul caiet de sarcini 

 

 

XV. INVESTITII 

 

Art. 37. (1) Delegatul are obligatia de a achizitiona si de a pune in functiune: 

- in maximum 12 (douasprezece) luni de la semnarea contractului de delegare a gestiunii: 

a) un utilaj prevazut cu nacela pentru activitatea de taieri si corectii arbori, apt sa 

opereze pana la o inaltime de minimum 7 (sapte) metri;  

b) un autovehicul de transport persoane cu o capacitate de cel putin 7 (sapte) 

locuri. 

- in maximum 24 (douazecisipatru) luni de la semnarea contractului de delegare a 

gestiunii: 

a) o statie de compost cu o capacitate anuala de maximum 3000 to, pentru 

preluarea deseurilor vegetale rezultate din lucrarile efectuate pe spatiile verzi. Ca solutii 

alternative, delegatul va putea sa utilizeze o statie de compost inchiriata  sau sa transporte 

deseurile vegetale la o statie, autorizata, de compost/biogaz de pe raza municipiului 

Tulcea, apartinand unui alt operator, cu conditia asigurarii continuitatii serviciului pe 

intreaga perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii;  

(2) Delegatul are obligatia de a inlocui echipamentele si utilajele invechite/uzate cu echipamente 

si utilaje moderne si nepoluante si sa urmareasca permanent sa implementeze noi tehnologii si 

proceduri in vederea imbunatatirii activitatii.   

 

Art. 38. (1) Delegatul are obligaţia sa respecte termenele de realizare a investiţiilor stabilite prin 

prezentul Caiet de Sarcini si sa indeplineasca programele de investitii aprobate anual de catre 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea;   

     (2) Delegatarul are obligaţia sa monitorizeze indeplinirea programelor de investiţii. 

 

 

XVI. OBLIGATIVITATEA FUNCTIONARII DELEGATULUI IN REGIM DE 

CONTINUITATE SI PERMANENTA 

 



Art. 39. Delegatul are obligatia de a functiona in regim de continuitate si permanenta in conditii 

de calamitati si in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta. 

 

 

XVII.  SUBDELEGAREA SI CESIONAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE 

ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL U.A.T. MUNICIPIUL 

TULCEA 

 

Art. 40. (1) Se interzice delegatului să încheie cu terţi contracte de subdelegare având ca obiect 

prestarea activităţilor delegate sau părţi din acestea; 

(2) cesionarea contractului de delegare de către delegat unei alte societăţi nu este admisă decât în 

cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a 

societăţii aparţinând delegatului, cu aprobarea delegatarului şi corelată cu respectarea condiţiilor 

iniţiale de atribuire a gestiunii. 

 

 

XVIII. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE 

A GESTIUNII 

 

Art. 41. Bunurile proprietate publică sau privată ale U.A.T Municipiul Tulcea date în 

administrare delegatului cât şi bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale U.A.T 

Municipiul Tulcea, din fondurile acesteia sau din alte fonduri publice în perioada derulării 

contractului de delegare, revin de drept delegatarului, gratuit si libere de orice sarcini, la 

încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii.  

 

Art. 42. Bunurile proprii ale delegatului ramân în proprietatea acestuia.  

 

Art. 43. Contractul de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii:  

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare;  

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului;  

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin denunţare unilaterală de către 

delegatar sau prin reziliere, în condiţiile prevăzute în prezentul contract;  

d) în caz de forţă majora;  

e) în cazul falimentului delegatului;  

f) in cazul in care delegatul nu deţine avizele, acordurile si autorizaţiile necesare prestării 

activităţii delegate sau cînd acestea sau licenţa sunt retrase;  

g) în alte cazuri prevăzute de lege. 

 

Art. 44. Delegatul trebuie sa respecte alocatiile bugetare aprobate prin Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea si sa nu depaseasca sumele aferente fiecarui trimestru. 

 
 
XIX. Dispozitii finale: 
 

Art. 45. Prezentul Caiet de Sarcini are la bază următoarele acte normative de referinţă: 

- Ordonanţa Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 



- Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr.88/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; 

- OG 57/2019 , partea intai, privind Codul Administrativ 

- HCL 268/2018 de aprobare a Regulamentului privind activităţile de tăiere, toaletare, depozitare 

şi valorificare a lemnului rezultat  din spaţiile verzi şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră situate 

in intravilanul Municipiului Tulcea 

 

Anexele 1-4 constituie parte integranta din prezentul caiet de sarcini: 

 

Anexa 1 – Indicatori de performanta; 

Anexa 2 – Tarifele activitatilor; 

Anexa 3 – Lista dotarilor tehnice aferente activitatilor legate de spatiile verzi; 

Anexa 4 – Lista dotarilor tehnice aferente activitatilor legate de cismele, fantani   

                  arteziene si sisteme de irigatii. 
 

 

 

Vizat  

Sef Serviciu Gospodarie Municipala 

Ing. Elena-Carmen Verban 
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Insp. Bogdan Holostenco 

 

 

 

Insp. Cristian Ganciu 

 

 

 

ANEXA nr.1  

la caietul de sarcini al serviciului de administrare a domeniului 

public și privat al U.A.T. Municipiul Tulcea 

 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

 



Nr.crt. Indicatori de performanţă Anual 

1. 

Numărul de solicitări de îmbunătăţire a parametrilor de calitate ai 

activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de 

îmbunătăţire a activităţii 

100% 

2. 

Numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului 

raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale 

și locale. 

10% 

3. 

Numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului 

raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale 

și locale 

5% 

4. 

Procentul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii 

prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile 

de servicii prestate pe activităţi și categorii de utilizatori 

100% 

5. 
Ponderea din numărul de reclamații de la pct. 4 care s-au dovedit 

justificate 
90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 ANEXA nr.3 la caietul de sarcini   

 

al serviciului de administrare a domeniului public 

si privat al U.A.T. Municipiul Tulcea   

    

 

Lista dotarilor tehnice aferente activitatilor legate de 
spatiile verzi   

    
Nr.       

crt. Denumire U/M Cantitatea 

1 MS 660/63 CM SERIA 178064385 buc 1 

2 MOTOCOASA FS 260 buc 14 

3 EMONDOR HT 103 buc 2 

4 CONTAINER METALIC UZ BIROU buc 2 

5 TOCATOR DE GRENGI LASKI buc 1 

6 SOLAR SPVG 10X50 buc 1 

7 KIT FIERASTRAU SI SUFLANTA buc 1 

8 MOTOSAPA FJ500DE R280 HONDA buc 1 

9 CONTAINER 2.5X6 buc 1 

10 FURGONETA MB SPRINTER buc 1 

11 AUTOSPECIALIZATA buc 1 

12 AUTOUTILITARA FORD BA STROPITOARE buc 1 

13 TRACTOR BELARUS MTZ 820 buc 1 

14 CABINA TOALETA VIDANJABILA buc 2 

15 APARAT SUDURA buc 1 

16 MASINA TUNS IARBA buc 1 

17 MOTOCOASA FS80 buc 2 

18 MOTOCOASA FS300 buc 1 

19 REMORCA TRACTOR buc 1 

20 FOARFECA TELESCOPICA buc 1 

21 SCARA ALUMINIU  buc 1 

22 FIERASTRAU MANER PLASTIC buc 4 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANEXA nr.4 la caietul de sarcini   

 

al serviciului de administrare a domeniului public si privat al U.A.T. 

Municipiul Tulcea   

    

 Lista dotarilor tehnice aferente activitatilor legate de cismele, fantani     

 arteziene si sisteme de irigatii   
Nr.       

crt. Denumire 
U/
M 

Cantitate
a 

1 MASINA DE SPALAT AQUATAC buc 1 

2 POMPA SUBMERSIBILA buc 1 

3 PONTON PLUTITOR buc 1 

4 BICICLETA buc 3 

5 MOTOR SUZUKI 15CP buc 1 

6 CLESTE SFPC buc 1 

7 CHEIE REGLABILA buc 1 

8 CHEIE FIXA buc 3 

9 PATENT buc 1 

10 SCARA ALUMINIU buc 1 

11 SURUBELNITA LATA+STEA buc 2 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa B la contractul nr.____/_______ 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat al municipiului Tulcea 

 

    CAP. 1 

    Dispoziţii generale 

 

    ART. 1 

    Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se 

desfăşoară activitatea de administrare a domeniului public şi privat în minicipiul 

Tulcea, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în Cartea şi 

Convenţia europeană pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă - 

Recomandarea 1.130/1990 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în 

Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 3/2003, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

515/2002. 

    ART. 2 

    Serviciul public de administrare a domeniului public se desfăşoară sub 

autoritatea administraţiei publice locale care controlează gestionarea serviciului, 

urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat pe plan local şi prin colaborare cu Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, pe plan naţional. 

    ART. 3 

    (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat, denumite în continuare servicii de 



administrare a domeniului public şi privat, din localităţile unde sunt organizate 

astfel de servicii, precum şi la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea 

şi întreţinerea bunurilor mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat 

al municipiului Tulcea. 

 

    CAP. 2 

    Definiţii 

 

    ART. 4 

    Pentru definirea obiectului prezentului regulament-cadru se folosesc următorii 

termeni: 

    a) activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes 

public local sau judeţean, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor 

administraţiei publice locale, prin care se asigură, într-o concepţie unitară şi 

coerentă, buna gospodărire şi modernizarea localităţilor, dezvoltarea durabilă a 

acestora şi a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi condiţii normale de muncă, 

de viaţă şi de locuit pentru comunităţile locale; 

    b) domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor 

mobile şi imobile intrate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin 

modalităţile prevăzute de lege şi care nu fac parte din domeniul public al 

acestora; 

    c) domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor 

mobile şi imobile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-

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

local ori judeţean şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes 

public naţional; 

    d) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile şi imobile 

dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, 

echipamente funcţionale, dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv terenurile 

aferente, destinate desfăşurării unor activităţi edilitar-gospodăreşti; infrastructura 

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



administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau 

private, potrivit legii; 

    e) mobilier stradal - aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, 

coşuri de gunoi, mese de şah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice 

pentru protecţia spaţiilor verzi; 

    f) servicii de administrare a domeniului public şi privat - totalitatea acţiunilor şi 

activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi 

exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-

teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii 

publice locale. 

 

    CAP. 3 

    Organizarea şi gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat 

 

    Organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi 

privat 

    ART. 5 

    Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de 

administrare a domeniului public şi privat constituie obligaţia exclusivă a 

autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul 

funcţionării şi gestionării acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă 

ale acestor autorităţi. 

    ART. 6 

    (1) Administrarea şi exploatarea domeniului public şi privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale se vor face prin înfiinţarea şi organizarea unor 

compartimente distincte, specializate în cadrul aparatelor proprii ale comunelor, 

oraşelor, municipiilor, consiliilor judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. 



    (2) Compartimentele prevăzute la alin. (1) vor fi dimensionate în funcţie de 

mărimea unităţilor administrativ-teritoriale şi vor fi încadrate cu specialişti în 

domeniul tehnic, financiar-contabil, administrativ şi juridic. 

    ART. 7 

    La elaborarea şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciilor de administrare a domeniului public şi privat s-au avut în vedere 

respectarea şi îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanţa Guvernului nr. 

71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003. 

    ART. 8 

    Funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va face 

în condiţii de transparenţă prin consultarea cu utilizatorii şi asociaţiile lor 

reprezentative, precum şi cu sindicatele şi patronatele şi vor asigura un nivel 

calitativ ridicat. 

    ART. 9 

    Activităţile edilitar-gospodăreşti specifice serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat vor asigura: 

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

    b) continuitatea serviciului; 

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

serviciilor prestate; 

    d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

    e) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit; 

    f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi 

sănătate publică. 

     

    Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat 

    ART. 10 



    Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se 

organizează la nivelul municipiului Tulcea, după criteriul raport cost-calitate optim 

pentru serviciile furnizate/prestate şi ţinându-se cont de mărimea, gradul de 

dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale municipiului Tulcea, de 

starea infrastructurii edilitar-urbane ale acestuia şi de posibilităţile de dezvoltare. 

    ART. 11 

    (1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se 

realizează prin următoarele modalităţi: 

    a) gestiune directă; 

    b) gestiune indirectă. 

    (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului 

public şi privat se face prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 

    ART. 12 

    (1) Gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate 

în cadrul aparatului propriu al consiliului local, ori prin serviciile publice organizate 

în subordinea consiliului local. 

    ART. 13 

    (1) În cazul gestiunii indirecte, desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de 

administrare a domeniului public şi privat se va realiza prin încredinţarea parţială 

sau totală a realizării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat către 

unul sau mai mulţi operatori. 

(2) Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat se poate realiza prin: 

    a) negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unităţilor administrativ-

teritoriale, înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau rezultaţi ca 

urmare a reorganizării administrative din raţiuni operaţionale şi economico-

financiare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; 

    b) licitaţie publică, în cazul operatorilor societăţii comerciale cu capital public, 

privat sau mixt. 



 (3) Operatorii furnizori/prestatori prin intermediul cărora se desfăşoară gestiunea 

indirectă a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor fi operatori 

atestaţi. 

 

    CAP. 4 

    Realizarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat 

 

    ART. 14 

    Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se realizează prin 

organizarea şi desfăşurarea la nivelul municipiului Tulcea a activităţilor edilitar-

gospodăreşti specifice domeniilor componente ale acestor servicii. 

 

    SECŢIUNEA 1 

    Asigurarea condiţiilor sanitare pe domeniul public şi privat 

 

    Curăţarea străzilor, drumurilor şi aleilor 

    ART. 15 

    (1) Curăţarea străzilor, drumurilor şi aleilor se va realiza cu respectarea 

legislaţiei în domeniul salubrizării localităţilor. 

    (2) Prestarea acestui serviciu se realizează prin: 

    a) măturarea manuală sau mecanică a străzilor, drumurilor şi aleilor, în zona de 

autorizare a operatorului, cu frecvenţele stabilite; 

    b) răzuitul rigolei pe o porţiune de 0,75 m lângă bordură spre axul median al 

străzii, adunarea materialelor rezultate de la măturat şi a celorlalte obiecte 

aruncate - inclusiv animale moarte - şi încărcarea lor în mijloacele de transport. 

    (3) Întreţinerea curăţeniei diurne a străzilor se efectuează în tot timpul anului, 

pe toată durata zilei-lumină, printr-un complex de lucrări, în scopul păstrării unui 



aspect salubru al domeniului public, cuprinzând măturatul stradal, al spaţiilor 

verzi stradale, al parcurilor, parcărilor, colectarea şi îndepărtarea obiectelor 

aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi. 

    (4) Spălatul suprafeţelor străzilor se va realiza cu un furtun racordat la o 

cisternă sau un hidrant, după executarea măturatului şi când temperatura 

exterioară este de minimum 5 grade C. 

    (5) Stropitul străzilor se va realiza prin dispersia apei pe întreaga suprafaţă a 

carosabilului în scopul împiedicării formării prafului şi al creării unui grad de 

confort şi igienă citadină ridicat. Stropitul străzilor se va realiza cu utilaje 

specializate şi se va evita influenţarea circulaţiei pietonale, stropirea clădirilor, 

vitrinelor sau a altor dotări. 

    (6) Răzuitul rigolelor este o lucrare ce se va executa în timpul anului, după ploile 

torenţiale şi ori de câte ori este considerat necesar. Răzuitul rigolelor constă în 

îndepărtarea noroiului, nisipului şi prafului pe o porţiune de 0,75 m de la bordură 

spre axul median al străzii. Materialele rezultate vor fi încărcate şi transportate, 

fiind interzisă aruncarea lor pe trotuare sau pe spaţii verzi. 

    (7) Transportul deşeurilor depozitate în locuri nepermise constă în evacuarea 

acestora în termen de 60 de zile de la intrarea operatorului pe zona de autorizare 

ce îi aparţine, precum şi intervenţia promptă, ori de câte ori apar astfel de 

deşeuri. 

 

    Serviciul public de ecarisaj 

    ART. 16 

    (1) Serviciul public de ecarisaj se realizează prin instituirea de norme privind 

transportul, îngrijirea şi exterminarea animalelor fără stăpân, care prezintă un 

grad ridicat de pericol social. 

    (2) Serviciul public de ecarisaj va asigura protecţia câinilor conform principiilor 

europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor din 

unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează. 

    (3) Serviciul public de ecarisaj va realiza următoarele: 



    a) strângerea câinilor fără stăpân, pe baza reclamaţiilor scrise ale persoanelor 

fizice sau juridice; 

    b) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxă pentru 

organizaţiile de protecţie a animalelor; 

    c) îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea lor 

într-o evidenţă unică; 

    d) reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinşi, la cererea 

colectivităţii/grupului local, care îşi va asuma în scris răspunderea pentru 

ocrotirea câinilor trataţi; 

    e) eutanasierea câinilor bolnavi de către personal specializat al serviciului public 

de ecarisaj; 

    f) asigurarea adăposturilor temporare pentru câini, cu avizul serviciului de 

specialitate sanitar-veterinar. 

    (4) Conform normelor europene, câinii sunt consideraţi animale comunitare, în 

acest sens fiind interzise: 

    a) omorârea câinilor în afara instituţiilor specializate; 

    b) prinderea şi maltratarea câinilor; 

    c) organizarea luptelor cu câini. 

    (5) Contravaloarea prestaţiilor efectuate prin serviciul public de ecarisaj se va 

achita astfel: 

    a) persoanele fizice vor achita tarifele stabilite de serviciul public de ecarisaj; 

    b) pentru efectuarea operaţiunilor de deparazitare, vaccinare, sterilizare la 

cererea clienţilor, aceştia vor achita tarifele propuse de serviciul public de ecarisaj 

şi aprobate de consiliul local; 

    c) pentru asigurarea adăpostirii temporare a câinilor va fi achitată 

contravaloarea hranei şi a chiriei pentru adăpost. 

    (6) Autorităţile administraţiei publice locale vor coopera cu autorităţile 

administraţiei publice centrale care utilizează câini în diverse scopuri - pază, 



salvare de vieţi omeneşti - Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei 

şi Internelor, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi. 

 

    SECŢIUNEA a 2-a 

    Administrarea domeniului public şi privat 

 

    Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi 

    ART. 17 

    (1) Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, parcurilor, 

grădinilor publice şi a locurilor de joacă pentru copii sunt în responsabilitatea 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

    (2) Sub denumirea de spaţii verzi, în sensul prezentului regulament, se înţelege 

parcurile şi grădinile publice, zonele de agrement aferente localităţilor, scuarurile 

dintre ansamblurile de clădiri, precum şi spaţiile aferente altor imobile aparţinând 

instituţiilor şi agenţilor economici. 

    (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura serviciul de întreţinere a 

spaţiilor verzi, astfel încât acestea să îşi îndeplinească funcţiile pentru care au fost 

create: 

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

fonice şi a aerului, ameliorarea compoziţiei chimice a solului şi a aerului; 

    b) funcţia de utilitate publică, prin care se vor asigura activităţile sportive, 

odihna, agrementul şi jocurile de copii; 

    c) funcţia complementară, prin care se va asigura funcţionarea normală a 

comerţului, alimentaţiei publice, educaţiei şi învăţământului. 

    (4) Autorităţile administraţiei publice vor stabili prin proiectele şi studiile 

urbanistice necesarul de spaţii verzi, precum şi destinaţia acestora. 

    (5) Autorităţile administraţiei publice locale vor amenaja zone de agrement - 

lacuri, păduri -, cu asigurarea şi respectarea următoarelor condiţii: 



    a) o suprafaţă de 13 - 15 ha spaţiu verde, la o distanţă de maximum 25 km, 

pentru localităţile cu un număr de locuitori sub 20.000; 

    b) o suprafaţă de 15 - 17 ha spaţiu verde, la o distanţă de maximum 30 km, 

pentru localităţile cu un număr de locuitori sub 100.000; 

    c) o suprafaţă de 40 ha spaţiu verde, la o distanţă de maximum 40 km, pentru 

localităţile cu un număr de locuitori peste 100.000. 

    (6) În zonele de agrement autorităţile administraţiei publice locale vor interzice 

amplasarea: 

    a) întreprinderilor care prin activitatea lor produc zgomote, vibraţii sau 

impurifică apa, aerul, solul; 

    b) unităţilor agrozootehnice; 

    c) unităţilor de transporturi; 

    d) staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri 

solide. 

    (7) În cadrul amenajării şi dotării zonelor de agrement se vor asigura: 

    a) instalaţii de alimentare cu apă potabilă; 

    b) WC-uri publice şi locuri pentru colectarea deşeurilor; 

    c) colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţiile de canalizare locale 

sau zonale ale căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de 

mediu. 

    (8) Pentru parcurile şi grădinile publice suprafeţele normale ale acestora vor fi 

asigurate în funcţie de zona geografică, clima şi de tradiţia zonei. 

    (9) La amplasarea şi amenajarea parcurilor şi grădinilor publice, autorităţile 

administraţiei publice locale vor urmări următoarele obiective: 

    a) deplasarea până la un parc sau grădină publică să se realizeze în maximum 15 

minute, utilizându-se mijloacele de transport în comun; 

    b) asigurarea unei suprafeţe verzi de minimum 5 mp/locuitor şi de maximum 15 

mp/locuitor. 



    (10) Realizarea şi exploatarea spaţiilor verzi se vor face respectându-se şi 

aplicându-se următoarele etape: 

    a) etapa de proiectare, impusă prin documentaţiile de urbanism, în care se 

realizează studiul spaţiilor verzi şi se stabilesc soluţiile de detaliu necesare 

executării acestor spaţii; 

    b) etapa de realizare a spaţiilor verzi, care se va face în regie proprie sau prin 

intermediul unor agenţi economici de stat ori privaţi specializaţi. Încredinţarea 

realizării spaţiilor verzi agenţilor economici de stat sau privaţi se va face în urma 

procedurii de licitaţie; 

    c) etapa de exploatare a spaţiilor verzi, care se va face prin lucrări de 

întreţinere, reparaţii, restaurări, modernizări şi paza spaţiilor verzi; 

    d) etapa de producţie, care se va realiza prin bazele de producere a materialului 

dendrologic şi floricol. 

    ART. 18 

    (1) Activitatea de amenajare a spaţiilor verzi se va realiza conform procedurilor 

tehnice de execuţie din prezentul regulament. 

    (2) Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi va fi condiţionată de 

existenţa la punctul/punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor 

documente: 

    a) ordin de lucru; 

    b) documentaţia tehnică de execuţie; 

    c) instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, proceduri tehnice de execuţie 

aplicabile, aprobate; 

    d) certificate de calitate, declaraţii de conformitate pentru materialele 

aprovizionate ce urmează a fi puse în operă; 

    e) înregistrări doveditoare că materialele neconforme sunt ţinute sub control; 

    f) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a 

materialelor necesare execuţiei, utilajelor şi utilităţilor aferente execuţiei; 



    g) asigurarea cu personal executant instruit şi testat privind cunoaşterea 

procedurilor tehnice de execuţie, detaliile de execuţie şi instrucţiunile aplicabile. 

    (3) 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. 

    (4) 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. 

    ART. 19 

    (1) Activitatea de amenajare a spaţiilor verzi cu flori şi arbuşti se va realiza 

conform procedurilor tehnice din prezentul regulament. 

    (2) Domeniul public cu destinaţia "spaţii verzi" va avea specificat pe planul 

cadastral structura geologică a solului. 

    (3) Materialul dendrologic şi floricol utilizat va fi compatibil cu structura 

geologică a solului în care se plantează. 

    (4) Activităţile de amenajare şi extindere a spaţiilor verzi din diferitele zone ale 

aceleiaşi localităţi vor fi coordonate în scopul evitării monotoniei peisagistice şi 

funcţionale. 

    (5) Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi cu flori şi arbuşti va fi 

condiţionată de îndeplinirea la începerea lucrărilor a condiţiilor prevăzute la art. 

18 alin. (2). 

    (6) Etapele de lucru vor fi cele menţionate la art. 18 alin. (3) pct. a.1) - a.5). 

    (7) 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. 

    (8) 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. 

    (9) 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. 

    (10) 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. 20 

    (1) Amenajarea spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti se va realiza conform 

procedurii tehnice din prezentul regulament-cadru. 

    (2) Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti va fi 

condiţionată de îndeplinirea la începerea lucrărilor a condiţiilor prevăzute la art. 

26 alin. (2). 

    (3) Lucrările de plantare propriu-zisă a arborilor şi arbuştilor ornamentali în 

spaţii verzi se va realiza astfel: 

    1. săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni şi a şanţului pentru gard 

viu, cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal; 

    2. plantarea arborilor şi arbuştilor: 

    a) săparea şanţului în jurul balotului; 

    b) curăţarea şi tăierea rădăcinilor; 

    c) învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară; 

    d) protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pânză de sac; 

    e) fixarea în autovehicul şi stropirea coroanei cu apă; 

    f) transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare; 

    g) mocirlitul rădăcinilor; 

    h) aşezarea balotului în groapă; 

    i) scoaterea ambalajului; 

    j) astuparea cu pământ a gropilor de plantare; 

    k) baterea pământului; 



    l) executarea farfuriilor sau a muşuroaielor; 

    m) primul udat; 

    n) fasonatul coroanei. 

    (4) Plantarea gardului viu se va realiza astfel: 

    1. executarea şanţului pentru plantat; 

    2. scoaterea puieţilor din depozit; 

    3. transportul puieţilor la locul de plantare şi repartizarea lor pe lungimea 

şanţului; 

    4. fasonatul şi mocirlitul; 

    5. plantatul puieţilor şi primul udat. 

    (5) Lucrările de protejare a plantaţiilor care se vor executa sunt: 

    1. udarea plantaţiilor: 

    a) desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apă; 

    b) udatul propriu-zis; 

    2. învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători. 

    (6) În plantaţii lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor se vor executa 

astfel: 

    a) mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru 

combatere şi umplerea aparatului; 

    b) executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală. 

    (7) Lucrările de întreţinere sau tăierile de corecţie se vor realiza astfel: 

    1. tăierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul în vederea formării coroanei; 

    2. netezirea tăieturilor cu cosorul; 

    3. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru; 



    4. strângerea resturilor rezultate în urma tăierii şi îndepărtarea lor din zona de 

lucru. 

    (8) Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi cu arbori şi 

arbuşti sunt: 

    1. resurse materiale: 

    a) arbori de foioase şi răşinoase; 

    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 deservire; 

    b) peisagist; 

    c) personal necalificat; 

    3. utilaje: 

    a) mijloace de transport; 

    b) autocisternă cu dispozitiv de transport. 

    ART. 21 

    (1) Activitatea de producere a materialului dendrologic şi floricol necesar 

amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a 

locurilor de agrement se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul 

regulament-cadru. 

    (2) Realizarea activităţii de producere a materialului dendrologic şi floricol este 

condiţionată de existenţa la punctul de lucru a următoarelor documente: 



    a) documentaţia de execuţie; 

    b) instrucţiunile de lucru şi fişele tehnologice; 

    c) certificatele de calitate şi declaraţiile de conformitate pentru materialele 

aprovizionate ce urmează a fi puse în operă; 

    d) dovezile faptului că materialele neconforme sunt ţinute sub control; 

    e) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a 

materialelor necesare execuţiei; 

    f) asigurarea cu personal executant instruit şi testat privind prevederile din 

procedura tehnică. 

    (3) Materialele floricole (anuale, bianuale, perene) şi materialele dendrologice 

(arbuşti de foioase, arbuşti de răşinoase) se vor produce în sere şi pepiniere. 

    (4) Materialul săditor de calitate, reprezentat de plante care să dezvolte în 

totalitate, la locul de plantare, caracterele genetice proprii solului, se va realiza 

prin respectarea tuturor cerinţelor tehnologice de producere a sortimentului de 

flori, arbuşti şi arbori. 

    (5) Plantele anuale de grădină se vor obţine prin semănare directă în teren 

pentru cele ce nu suportă transplantarea sau prin producerea de răsaduri pentru 

speciile cu pretenţii mari faţă de căldură. 

    (6) Înmulţirea culturilor floricole se va realiza prin utilizarea de seminţe a căror 

calitate să fie garantată prin certificatele de calitate emise de producătorul 

acestora. 

    (7) Timpul optim de semănare a florilor anuale se va stabili în funcţie de specie, 

de condiţiile climaterice ale zonei, de data când se doreşte vânzarea sau plantarea 

în aer liber şi de spaţiul de încolţire de care se dispune. 

    (8) Răsadurile se vor produce prin semănarea în lădiţe sau direct în pământ 

aşezat în răsadniţe ori solarii. 

    (9) Înmulţirea materialului săditor la florile perene se va face prin divizarea 

tufei, drajoni, marcotaj, rizomi, bulbi şi tuberobulbi. 



    (10) Producerea arborilor şi arbuştilor ornamentali se va realiza pe cale 

generativă şi vegetativă. 

    (11) La producerea materialului dendro-floricol se vor asigura şi se vor respecta 

normele de protecţie a muncii şi de stingere a incendiilor, specifice acestor 

activităţi. 

 

    CAP. 5 

    Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, ale 

operatorilor şi beneficiarilor de servicii de administrare a domeniului public şi 

privat 

 

    SECŢIUNEA 1 

    Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale 

 

    ART. 22 

    Autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul 

comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru: 

    a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

    b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciile de 

administrare a domeniului public şi privat. 

    ART. 23 

    Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: 

    a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciilor de administrare 

a domeniului public şi privat; 

    b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciile de 

administrare a domeniului public şi privat; 



    c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei 

în vigoare, referitoare la serviciile de administrare a domeniului public şi privat. 

    ART. 24 

    Autorităţile administraţiei publice locale au în raport cu operatorii următoarele 

drepturi: 

    a) 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; 

    b) 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. 

    ART. 25 

    Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii: 

    a) să asigure un mediu de afaceri concurenţial şi transparent şi să asigure un 

tratament egal tuturor operaţiunilor; 

    b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice privind 

pregătirea ofertelor şi participarea la licitaţii; 

    c) să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurării 

procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului 

public şi privat; 

    d) să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile al 

căror obiect îl constituie serviciile de administrare a domeniului public şi privat; 

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

domeniului public şi privat, în conformitate cu procedurile legale; 

    f) să respecte şi să îndeplinească obligaţiile asumate prin contractele de 

delegare a gestiunii; 

    g) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform 

clauzelor contractuale; 



    h) să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la 

activitatea operatorilor, altele decât cele publice. 

 

    SECŢIUNEA a 2-a 

    Drepturile şi obligaţiile operatorului 

 

    ART. 26 

    (1) Drepturile operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public şi 

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

a domeniului public şi privat şi în contractele de delegare a gestiunii, urmărindu-

se asigurarea şi menţinerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a 

acestora. 

    (2) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, indiferent 

de forma de organizare şi/sau de forma de proprietate, au calitatea de autoritate 

contractantă şi au obligaţia de a efectua achiziţii publice potrivit reglementărilor 

legale în vigoare. 

    ART. 27 

    Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public 

şi privat au următoarele drepturi: 

    a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi 

calităţii acestora; 

    b) să propună autorităţilor administraţiei publice locale ajustarea periodică a 

preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de 

operare; 

    c) să sisteze furnizarea/prestarea serviciilor de administrare a domeniului public 

şi privat către utilizatorii care nu şi-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv 

majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării 

termenului de plată. Reluarea furnizării/prestării serviciilor se va face în termen 

de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii, cheltuielile aferente 

suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării, fiind suportate de utilizator. 



    ART. 28 

    Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public 

şi privat au faţă de utilizatori următoarele obligaţii: 

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

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

    b) să deservească toţi utilizatorii din aria de acoperire; 

    c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei 

publice locale în caietele de sarcini sau în contractele de delegare a gestiunii; 

    d) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi 

să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării 

şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a 

gestiunii şi prevederile legale în vigoare; 

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

reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale 

prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile publice de lucrări, bunuri 

şi servicii; 

    f) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor 

salariaţi. 

 

    SECŢIUNEA a 3-a 

    Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

 

    ART. 29 

    Utilizatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au 

următoarele drepturi: 

    a) acces neîngrădit la informaţiile publice privind serviciile de administrare a 

domeniului public şi privat; 



    b) garantarea accesului şi dreptului de a beneficia de serviciile de administrare a 

domeniului public şi privat din aria de acoperire a operatorului; 

    c) de a beneficia de prevederile hotărârilor şi deciziilor cu privire la serviciile de 

administrare a domeniului public şi privat; 

    d) de a contesta, în condiţiile legale, prevederile adoptate de consiliul local prin 

hotărâri proprii. 

    ART. 30 

    Utilizatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au 

următoarele obligaţii: 

    a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare şi să îşi achite 

obligaţiile de plată în conformitate cu prevederile acestora; 

    b) să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, în termen 

de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii; 

    c) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere egale cu cele stabilite pentru 

neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, în cazul în care contravin precizărilor 

de la lit. b); 

    d) să respecte prevederile regulamentelor serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizaţi sau, în 

anumite cazuri, să li se sisteze serviciul prestat. 

 

    CAP. 6 

    Finanţarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat 

 

    ART. 31 

    (1) În funcţie de natura activităţii, serviciile de administrare a domeniului public 

şi privat pot fi servicii care desfăşoară activităţi de natură economică şi care se 

autofinanţează sau servicii care desfăşoară activităţi de natură instituţional-

administrativă ori socială şi care sunt finanţate prin alocaţii bugetare. 



    (2) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale serviciilor 

de administrare a domeniului public şi privat se asigură astfel: 

    a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului 

public şi privat sunt gestionate direct de autorităţile administraţiei publice locale; 

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

administrare a domeniului public şi privat sunt organizate şi se realizează prin 

delegare de gestiune. 

    (3) În cazul finanţării potrivit alin. (2) lit. b), în funcţie de natura şi de specificul 

activităţii edilitar-gospodăreşti desfăşurate/prestate şi de modul de organizare şi 

subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenţii de la bugetele 

locale. 

    ART. 32 

    Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciilor de 

administrare a domeniului public şi privat şi efectuării/prestării activităţilor 

edilitar-gospodăreşti specifice acestora, respectiv pentru întreţinerea, reabilitarea 

şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin încasarea de 

la utilizatori, pe baza tarifelor, preţurilor sau taxelor legal aprobate, a unor sume 

reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin subvenţii de la 

bugetul local, cu respectarea următoarelor condiţii: 

    a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurenţiale 

a activităţii prestate; 

    b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor; 

    c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat în structura şi nivelul tarifelor, ale preţului biletelor sau 

ale taxelor locale practicate; 

    d) ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor; 

    e) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, preţul biletelor sau prin 

taxele locale; 



    f) acoperirea prin tarife, preţul biletelor şi prin taxele locale cel puţin a sumelor 

investite şi a cheltuielilor curente de funcţionare şi de întreţinere a serviciilor de 

administrare a domeniului public şi privat; 

    g) calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor 

fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin preţ, tarif 

sau taxă în cazul gestiunii directe şi prin redevenţă în cazul gestiunii delegate. 

    ART. 33 

    (1) 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. 

    (2) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse: 

    a) subvenţii de la bugetul local, 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 sau de Guvern; 

    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 participă şi Guvernul; 

    g) venituri proprii ale operatorului; 

    h) alte surse constituite potrivit legii. 

    ART. 34 



    (1) În cazul gestiunii delegate contractele vor prevedea sarcinile concrete ce 

revin, pe de o parte, autorităţilor administraţiei publice locale şi, pe de altă parte, 

operatorilor în ceea ce priveşte finanţarea şi realizarea obiectivelor, respectiv ale 

programelor de investiţii. 

    (2) Investiţiile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 

edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în 

proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la 

încheierea contractului nu s-a convenit altfel, şi se vor amortiza de către operator 

pe durata contractului; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul 

de repartiţie a bunurilor realizate la încetarea din orice cauză a contractului. 

 

    CAP. 7 

    Preţuri, tarife şi taxe 

 

    ART. 35 

    (1) Nivelul preţurilor şi/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi 

exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente 

capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a ratelor pentru 

restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a 

obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii şi include o cotă pentru 

crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitar-

urbane, precum şi profitul operatorului. 

    (2) Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, 

consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu avizul autorităţilor de 

reglementare locale. 

    (3) Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale 

consiliilor locale, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor 

judeţene şi/sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 



    (4) Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât: 

    a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat; 

    b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi 

exploatare; 

    c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa; 

    d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor de administrare a domeniului 

public şi privat şi protecţia mediului; 

    e) să încurajeze investiţiile de capital; 

    f) să respecte autonomia financiară a operatorului. 

    (5) Metodologia de fundamentare a nivelului preţurilor şi tarifelor, precum şi 

cea de aprobare a acestora se vor stabili de consiliul local. 

    ART. 36 

    (1) Aplicarea de către operatori a preţurilor şi tarifelor avizate şi aprobate 

conform art. 35 alin. (2) este obligatorie. 

    (2) Preţurile şi tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerinţe: 

    a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public 

şi privat la nivelurile de calitate şi la indicatorii de performanţă stabiliţi de 

consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor şi prin 

contractele de delegare a gestiunii, după caz; 

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

administrare a domeniului public şi privat furnizate/prestate pe perioada angajată 

şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile 

contractante; 

    c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând 

domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate 

serviciilor de administrare a domeniului public şi privat. 

    ART. 37 



    (1) În cazul organizării şi funcţionării serviciilor de administrare a domeniului 

public şi privat în modalitatea gestiunii delegate, autorităţile administraţiei 

publice locale pot aproba finanţarea dezvoltării acestor servicii din bugetele locale 

numai dacă din studiile tehnico-economice realizate de organisme independente 

rezultă că majoritatea utilizatorilor nu poate suporta majorarea tarifelor şi/sau a 

preţurilor corespunzător dezvoltărilor propuse. 

    (2) Pentru menţinerea echilibrului contractual orice alocaţie bugetară pentru 

dezvoltarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi/sau a 

infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de consiliile locale şi 

de consiliile judeţene numai dacă determină o reducere, corespunzător alocaţiei 

acordate, a tarifului/preţului şi/sau o creştere a calităţii serviciilor, inclusiv prin 

reducerea timpului de punere în funcţiune a acestora. 

 

    CAP. 8 

    Răspunderi şi sancţiuni 

 

    ART. 38 

    (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea 

disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz. 

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să sancţioneze 

operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public şi privat în 

cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile de administrare a 

domeniului public şi privat la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienţă stabiliţi 

în contractul de delegare, prin: 

    a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, 

suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficienţele 

constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în 

regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; 

    b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea 

contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia 

se constată încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale. 



    (3) Sancţiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunică autorităţii naţionale de 

reglementare. 

    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autorităţile administraţiei publice 

locale pot solicita autorităţii naţionale de reglementare anularea licenţei de 

operare. 

 

    CAP. 9 

    Dispoziţii finale 

 

    ART. 39 

    Regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor fi 

supuse aprobării consiliilor locale, consiliilor judeţene, respectiv Consiliului Local 

al Municipiului Bucureşti, şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de 

către acestea. 

 

 

 

INDICATORI DE PERFORMANTA 

 

 

 

 

Nr. Crt. Indicatori de performanta Anual 

 

1 Numarul de solicitari de imbunatatire a 

parametrilor de calitate ai activitatii prestate 

rezolvate, raportat la numarul total de cereri de 

100% 



imbunatatire a activitatii 

2 Numarul de sesizari din partea agentilor de 

protectia mediului raportat la numarul total de 

sesizari din partea autoritatilor centrale si locale 

10% 

3 Numarul de sesizari din partea agentilor de 

sanatate publica raportat la numarul total de 

sesizari din partea autoritatilor centrale si locale 

5% 

4 Numarul de reclamatii rezolvate privind 

cantitatile de srvicii prestate, raportat la numarul 

total de reclamatii privind cantitatile de servicii 

prestate pe tipuri de activitati si categorii de 

utilizatori  

100% 

5 Ponderea din numarul de reclamatii de la pct. 4 

care s-au dovedit justificate 

90% 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 

 

 



Anexa D  la contractul nr ___________________ 

 

Proces – verbal de predare – preluare a bunurilor concesionate 

 

Părțile: 

1. U.A.T. Municipiul Tulcea prin Consiliul Local Tulcea, cu sediul în  Tulcea, str. Pacii nr.20, 

judetul Tulcea, având cod unic de înregistrare nr.4321429, reprezentat prin primar -  Dr. 

Ing. Hogea Constantin și directorul general al Direcției de Întreținere și Administrare 

Patrimoniu – Ec. Constantin Florențiu, pe de o parte, predă 

și  

2. Societatea Servicii Publice S.A cu sediul în Tulcea, str. Mahmudiei nr.17, județul Tulcea, 

înregistrată la Registrul Comerțului Tulcea sub nr. J36/591/2007, cod de înregistrare 

fiscală nr. RO22618640, reprezentată legal prin Ing. Gheorghiu Andrei-Aurel, având 

funcția de director general , pe de altă parte, preia. 

 

Având în vedere că: 

La data de _____________, Părțile semnează contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Tulcea privind activitățile de 
amenajare, salubrizare, întreținere, modenizare și extindere spații verzi, parcuri, cișmele, 
fântâni arteziene și sisteme de irigații, și au convenit semnarea prezentului Proces verbal, după 
cum urmează:   

 

Prin semnarea prezentului proces verbal, delegatarul predă iar delegatul primește bunurile 

proprietate publică din Anexa C la contractul nr. ________________, cu scopul de a-i da 

delegatului posibilitatea de a prelua și presta activitățile serviciului de administrare a 

domeniului public și privat al Municipiului Tulcea, în conformitate cu prevederile Contractului și 

Anexelor la contract. 

 

Delegatul primește drept de deținere exclusivă și dreptul la folosință pe durata Contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului 

Tulcea a bunurilor înscrise în Anexa C la contractul nr. __________________, dar nu și dreptul 

de proprietate asupra acestora. 

 

Delegatarul nu va avea dreptul de a deține sau folosi bunurile înscrise în Anexa C la 

contractul nr. __________________,  pe perioada în care acestea fac obiectul contractului de 

delegare a gestiunii. 

 

Delegatarul declară că deține în deplină proprietate bunurile înscrise în Anexa C la 

contractul nr. __________________ și predate delegatului prin prezentul proces verbal, că 

acestea nu fac obiectul niciunui litigiu, revendicări sau altor acțiuni împotriva acestora, iar în 

cazul în care, după intrarea în vigoare a contractului vor apărea astfel de situații, delegatarul va 



informa imediat delegatul și va face toate demersurile în vederea menținerii proprietății asupra 

acestor bunuri. 

 

  În vederea predării-primirii bunurilor înscrise în Anexa C la contractul nr. 

__________________, a fost constituită o comisie numită prin dispoziție a primarului. 

 

Prezentul proces verbal este încheiat astăzi ___________________, în trei exemplare 

originale, două exemplare pentru delegatar și un exemplar pentru delegat. 

 

Primarul Municipiului Tulcea,      Servicii Publice S.A. 

Dr.Ing. HOGEA Constantin      Director general, 

         Ing. GHEORGHIU Andrei-Aurel 

 

 

Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu 

Director general,  

Ec. CONSTANTIN Florențiu 

 

 

 

 

 

 

 


