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DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM 
RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare al municipiului 
Câmpulung Moldovenesc 
Direcţia tehnică şi urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
primind spre analiză prezentul proiect de hotărâre, dă următoarele referinţe: 
Conform prevederilor legale specifice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale 
asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu 
elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor (Legea 51/2006). 
Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative, atribuie unuia 
sau mai multor operatori toate, ori numai o parte, din competenţele şi responsabilităţile proprii privind 
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract de delegare a gestiunii. 
Documentaţia supusă dezbaterii şi aprobării cuprinde studiul de fundamentare privind decizia de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, caietul de sarcini al serviciului, contractul cadru de 
delegare a serviciului şi stabileşte durata contractului - 10 ani. 
Pe baza studiul de fundamentare, o cerinţă a Legii nr.51/2006, sunt justificate nevoia şi 
oportunitatea realizării delegării serviciilor. Se demonstrează: fezabilitatea proiectului, indică modul în 
care proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor, descrie şi analizează realizarea proiectului, stabileşte 
durata contractului etc. 
Caietul de sarcini reprezintă o parte esenţială a documentaţiei de atribuire. Acesta furnizează 
ofertanţi lor o imagine clară asupra cerinţelor şi necesităţilor autorităţii contractante, se anexează 
contractului şi deveni ne parte integrantă a acestuia. Se prevăd: cerinţele organizatorice minimale ale 
operatorilor, precum şi obligaţiile şi răspunderile ofertanţi lor/operatorilor 
Referitor la contractual de delegare, în temeiul acestuia, operatorul are obligaţia de a asigura 
exploatarea eficace, în regim de continuitate şi permanenţă, a lucrărilor publice sau a serviciilor, în 
conformitate cu cerinţele şi destinaţia impuse de autoritatea contractantă, la preţuri accesibile pentru 
utilizatorii finali. 
Având în vedere necesitatea asigurării serviciului, permanent ŞI în regim de funcţionare 
continuu, este oportună promovarea acestui proiect de hotărâre. 
Argumentele aduse de initiator sunt reale şi pertinente. 
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