
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT 

Nr. 35478  din 03.08.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 

public de gestionare a toaletelor publice și ecologice din municipiul Piatra Neamț și a documentației 

de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de gestionare a toaletelor 

publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamţ 

 

 

Având în vedere faptul că valabilitatea contractului nr. 24539/02.09.2020 de delegare prin 

concesiune a serviciului public de gestionare a toaletelor publice din municipiul Piatra Neamț expiră 

în data de 02.09.2022 este necesară organizarea unei licitații în conformitate cu prevederile legislative 

în vigoare. 

 

Oportunitatea promovării proiectului de hotărâre constă în asigurarea continuității serviciului 

public de gestionare a a toaletelor publice, precum și respectarea legislației, respectiv: 

1. Ordonanța de urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

      - art.129, alin (2), lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, oraşului sau municipiului ” 

      - art. 129, alin (2), lit. d) „atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;” 

      - art. 129, alin (7), lit. s) „alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.” 

      - art.139, alin.(3) „Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art.5, lit.c) a consilierilor 

locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local: 

                     lit. g) hotărârile privind administrarea patrimoniului” 

      - art. 196, alin. (1) ,,În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice 

locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum 

urmează: 

                     lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri” 

2. Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările și completările 

ulterioare ; 

      - art.3 , alin (1) , lit.m  ; 

      - art.5 , alin (3) , lit.g  ; 

      - art.10 , alin.(1) , lit.b ; 

      - art.12 ; 

3. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 

4. Ordinul Ministrului Sănătații nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 

sănătate publica privind mediul de viață al populației; 

5. Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

 

Pentru reglementarea acestei activități, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, privind: 

 

1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

gestionare a toaletelor publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamț în forma prezentată în Anexa 

nr. 1. 

2. Aprobarea Studiul de fundamentare privind delegarea prin concesiune a gestiunii 

serviciului public de gestionare a toaletelor publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamţ în 

forma prezentată în Anexa nr. 2. 



3. Aprobarea gestiunii delegată a serviciului public de gestionare a toaletelor publice și 

ecologice din Municipiul Piatra Neamț. 

4. Se aprobă concesionarea prin licitație publică a serviciului public de gestionare a 

toaletelor publice din municipiul Piatra Neamț 

5. Aprobarea Caietul de sarcini privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului 

public de gestionare a toaletelor publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamț în forma prezentată 

în Anexa nr. 3. 

6. Aprobarea proiectului de contract de delegare prin concesiune a serviciului public de 

gestionare a toaletelor publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamț în forma prezentată în Anexa 

nr. 4. 

 

Considerând oportună propunerea de mai sus solicit aprobarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciul public de gestionare a toaletelor 

publice și ecologice din municipiul Piatra Neamț și a documentației de atribuire a contractului pentru 

serviciul public de gestionare a toaletelor publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamţ, precum 

și întocmirea raportului de specialitate de către Direcția Tehnică – Biroul Gospodărie 

Municipală din cadrul aparatului de specialitate din subordine. 

 

 

 

 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR 
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MUNICIPIUL PIATRA NEAMT 

DIRECTIA TEHNICĂ 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului public de gestionare a toaletelor publice și ecologice din municipiul Piatra Neamț și a 

documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de 

gestionare a toaletelor publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamţ 

 

Văzând referatul de aprobare nr.35478 din 03.08.2022 și proiectul de hotărâre nr.244 din 

04.08.2022, prin care se propune Consiliului Local aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciul public de gestionare a toaletelor publice și ecologice din municipiul Piatra 

Neamț și a documentației de atribuire a contractului pentru serviciul public de gestionare a toaletelor 

publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamţ. 

Ţinând cont de necesitatea ca bunurile domeniului public să fie eficient gestionate, precum şi 

a asigurării continuităţii serviciilor furnizate către populaţie, respectiv a activităţilor de gestionare a 

toaletelor publice, în scopul asigurării condițiilor de igienă și sănătate publică, conform Ordinului nr. 

119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei este nevoie ca acest serviciu să fie scos la licitație publică.  

 

Soluţia de mai sus este reglementată de:  

1. Ordonanța de urgentă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

      - art.129, alin (2), lit. c) „atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, oraşului sau municipiului ” 

      - art. 129, alin (2), lit. d) „atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;” 

      - art. 129, alin (7), lit. s) „alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.” 

      - art.139, alin.(3) „Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art.5, lit.c) a consilierilor 

locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local: 

                     lit. g) hotărârile privind administrarea patrimoniului” 

      - art. 196, alin. (1) ,,În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice 

locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum 

urmează: 

                     lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri” 

2. Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările și completările 

ulterioare ; 

      - art.3 , alin (1) , lit.m  ; 

      - art.5 , alin (3) , lit.g  ; 

      - art.10 , alin.(1) , lit.b ; 

      - art.12 ; 

3. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 

4. Ordinul Ministrului Sănătații nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 

sănătate publica privind mediul de viață al populației; 

5. Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 



 

 

Pentru reglementarea acestei activități, inițiatorul a propus următoarele: 

 

1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de gestionare 

a toaletelor publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamț în forma prezentată în Anexa nr. 1. 

2. Aprobarea Studiul de fundamentare privind delegarea prin concesiune a gestiunii 

serviciului public de gestionare a toaletelor publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamţ în 

forma prezentată în Anexa nr. 2. 

3. Aprobarea gestiunii delegată a serviciului public de gestionare a toaletelor publice și 

ecologice din Municipiul Piatra Neamț. 

4. Se aprobă concesionarea prin licitație publică a serviciului public de gestionare a 

toaletelor publice din municipiul Piatra Neamț 

5. Aprobarea Caietul de sarcini privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului 

public de gestionare a toaletelor publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamț în forma prezentată 

în Anexa nr. 3. 

6. Aprobarea proiectului de contract de delegare prin concesiune a serviciului public de 

gestionare a toaletelor publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamț în forma prezentată în Anexa 

nr. 4. 

 

Soluția de mai-sus este reglementată de prevederile art.129, alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.s), 

art.139, alin.(3) lit.g) și ale art.196, alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de Hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciul public de gestionare a toaletelor 

publice și ecologice din municipiul Piatra Neamț și a documentației de atribuire a contractului pentru 

serviciul public de gestionare a toaletelor publice și ecologice din Municipiul Piatra Neamţ. 

 

Solicităm comunicarea hotărârii către Direcția Economică și Direcția Tehnică – Biroul 

Gospodărie Municipală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


