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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare
al serviciului public de administrare parcuri, sere și spații verzi din
municipiul Roman
Examinând expunerea de motive nr. 7055 din 31.03.2016 inițiată de domnul primar
Laurențiu Dan Leoreanu și având în vedere faptul că:

- În conformitate cu art. 8, al.1) din Legea 51/2006 Republicată, Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice: ,,Autorităţile administraţiei publice locale au
competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea,
organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în
ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea
bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale
aferente sistemelor de utilităţi publice”;
- conform art.8, al. 1) din Legea 24/2007 Republicată privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor: “Administrarea spaţiilor
verzi proprietate publică este exercitată de autorităţile administraţiei publice locale
şi de alte organe împuternicite în acest scop”, conform art. 10, alin. 3) din OG
71/2002 „Indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciilor de
administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se desfăşoară pe baza
unui caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile
de calitate şi indicatorii de performanţă ai serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile
operator-utilizatori, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii
serviciilor furnizate/prestate”, iar la art. 11, alin. 1): „În cazul gestiunii directe
autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi
responsabilităţile privind organizarea, conducerea, finanţarea, gestionarea şi
controlul funcţionării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat,
respectiv administrarea şi exploatarea infrastructurii aferente”;
- 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 stabilește conform art. 3,
alin.2, următoarele: „Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în
prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile

judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba şi alţi indicatori de
performanţă sau alte condiţii tehnice pentru serviciile de administrare a domeniului
public şi privat, pe baza unor studii de specialitate”;
- 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 Legea serviciilor
publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, 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.5 din OG 71/2002, prevede că: ,,principalele activităţi edilitar-gospodăreşti,
specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, desfăşurate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi municipiului Bucureşti, trebuie
să asigure:
3. În sectorul administrării domeniului public şi privat:
a) dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu
necesităţile comunităţilor locale şi cu documentaţiile de urbanism aprobate
potrivit legii;
b) amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor şi
grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii;
h) conservarea, protejarea şi extinderea fondului vegetal existent;
i) producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării şi
înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement”;
Pentru asigurarea gestiunii serviciului public de administrare parcuri, sere și spații
verzi din municipiul Roman pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi
managerială este necesară adoptarea unui regulament de organizare și funcționare al
serviciului public de administrare parcuri, sere și spații verzi din municipiul Roman prin care
să fie definite modalităţile, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului și
indicatorii de performanţă specifici serviciului.
Prin Regulamentul serviciului public de administrare parcuri, sere și spații verzi din
municipiul Roman se stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea activităților
specifice, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea
serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi
utilizator în municipiul Roman
În considerarea celor expuse, propunem spre consultare, analiză şi aprobare, proiectul
de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de
administrare parcuri, sere și spații verzi din municipiul Roman
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