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APROBAT
PRIMAR
Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT
privind delegarea gestiunii serviciului public de coşerit din municipiul Timişoara şi a
activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara şi a activităţii de
curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi de curăţenie a sediilor şi
clădirilor Primăriei Municipiului Timişoara prin încheierea unui contract de delegarea
a gestiunii serviciilor prin negociere directă cu S.C. ADP S.A.
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor masuri financiare, a
fost aprobată Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr. 330/03.08.2010 care a
modificat şi aprobat Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Timişoara şi ca urmare a reorganizării s-a propus externalizarea următoarelor
activităţi: activitatea de coşerit, de curăţenie a WC-urilor publice, din municipiul Timişoara şi
activitatea de curăţenie a Complexului Sportiv Bega şi a Salii Olimpia şi activitatea de curăţenie
a sediilor şi clădirilor Primăriei Municipiului Timişoara.
Prezenta măsură se întemeiază în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
71/29.08.2002 (actualizată)- privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, care prevede faptul că gestiunea
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se realizează prin următoarele
modalităţi:
a) gestiune directă;
b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.
Până la reorganizarea activităţii, respectiv până la aprobarea Hotărârii Consiliului Local a
Municipiului Timişoara nr. 330/03.08.2010 care a modificat şi aprobat Organigrama şi Statul de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, aceste activităţi şi
servicii au fost prestate prin gestiune directă de către Serviciul Public de Administrare şi Utilităţi
din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Alegerea formei de gestiune a acestor servicii se face prin hotărâre a consiliului local şi
ca urmare propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local privind delegarea gestiunii
serviciului public de coşerit, de curăţenie a WC-urilor publice, din municipiul Timişoara şi a
activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia, a sediilor şi clădirilor
Primăriei Municipiului Timişoara prin negociere directă cu S.C. ADP S.A..
Precizăm că S.C. ADP S.A. este o societate comercială aflată în subordinea Consiliului
Local al Municipiului Timişoara, iar activităţile care îi vor fi încredinţate au mai fost prestate de
către această societate, iar prin H.C.L. nr. 301/12.11.2002 au fost preluate aceste activităţi şi au
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fost prestate de către Serviciul Public de Administrare şi Utilităţi din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Timişoara.
Menţionăm că odată cu preluarea acestor activităţi şi servicii se va prelua întreg
personalul care deserveşte aceste activităţi şi servicii.
Propunem ca odată cu aprobarea delegării gestiunii acestor servicii şi activităţi să se
aprobe caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu care va stabili nivelurile de calitate şi
indicatorii de performanţă ai acestor servicii precum şi condiţiile tehnice. Contractul cadru de
delegare a gestiunii acestor servicii se va încheia conform Anexei 3 din HG nr.955/2004 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.
Ulterior, prin hotărâre de consiliu local se vor aproba tarifele, taxele şi valoarea
redevenţei care se vor negocia între părţi prin intermediul Comisiei de negociere cu terţii a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin H.C.L. nr.350/29.07.2008.
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