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Hotararea Consiliului Local 378/30.09.2010
privind delegarea gestiunii serviciului public de coserit din Municipiul Timisoara si a activitatii de
curatenie a WC-urilor publice din Municipiul Timisoara si a activitatii de curatenie a Complexului
Sportiv Bega, a Salii Olimpia si de curatenie a imobilelor in care isi desfasoara activitatea aparatul
propriu al Consiliului Local si al Primarului prin incheierea unui contract de delegare a gestiunii
serviciilor prin negociere directa cu S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul nr. SC2010-21750/13.09.2010 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul
GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,
Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor
si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism,ecologie, sport si culte din
cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 71/2002 - privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata ;
Avand in vedere art. 36 alin.2 lit. (a) si (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin 3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
HOTARASTE
Art.1 : Se aproba delegarea gestiunii serviciului public de coserit din municipiul Timisoara si a activitatii de
curatenie a WC-urilor publice din Municipiul Timisoara si a activitatii de curatenie a Complexului Sportiv
Bega, a Salii Olimpia si de curatenie a imobilelor in care isi desfasoara activitatea aparatul propriu al
Consiliului Local si al Primarului , prin incheierea unui contract de delegarea a gestiunii serviciilor prin
negociere directa cu S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Art.2: Odata cu preluarea activitatilor si serviciilor prevazute la art.1 se va prelua intreg personalul care
deserveste aceste activitati si servicii.
Art.3 : Se aproba Caietul de sarcini si Regulamentul de serviciu privind delegarea gestiunii serviciului
public de coserit din municipiul Timisoara si a activitatii de curatenie a WC-urilor publice din Municipiul
Timisoara si a activitatii de curatenie a Complexului Sportiv Bega, a Salii Olimpia si de curatenie a
imobilelor in care isi desfasoara activitatea aparatul propriu al Consiliului Local si al Primarului, prin
incheierea unui contract de delegarea a gestiunii serviciilor prin negociere directa cu S.C. Administrarea
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Domeniului Public S.A., conform Anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 : Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza, Serviciul Resurse Umane,
Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Comisia de negociere cu terti a Consiliului
Local al Municipiului Timisoara.
Art.5 : Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Direcsiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu
- Serviciului Resurse Umane;
Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Comisiei de negociere cu terti;
- S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
- Mass media locale.

Presedinte de sedinta
SIMION MOSIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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