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            ANEXA NR. 1  
  LA HCL  NR.116  DIN 31.05.2018 
 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

de delegare  prin negociere directa a serviciului de administrare a domeniului public şi 
privat, respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plata din Orasul 

Tirgu Neamt 

 

I. ASPECTE GENERALE 

I.1. Cadru legislativ 

1.1 Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata in Monitorul Oficial 
partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

1.2 Legea nr. 213 /1998 privindproprietateapublicasiregimuljuridic al acesteia, cu 
modificarilesicompletarileulterioare, republicata  inMonitorulOficialpartea I , 
nr. 123 din 10 iunie 2011 , cu modificarilesicompletarileulterioare; 

1.3 Legea 215/2001 a administratieipublice locale, republicata in MonitorulOficial 
,partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu 
modificarilesicompletarileulterioare; 

1.4 Legea nr. 273/2006 – privindfinantelepublice locale, cu 
modificarilesicompletarileulterioare; 

1.5 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 – privindguvernanta 
corporative a intreprinderilorpublice , publicata in MonitorulOficial  , partea I,  
nr.883 din 14 decembrie 2011 , cu modificarilesicompletarileuletrioare; 

1.6 Hotararea de Guvern nr. 722/2016 – pentruaprobareaNormelormetodologice 
de aplicare a unorprevederi din OUG  nr. 109/2011 privindguvernanta 
corporative a intreprinderilorpublice, publicata in MonitorulOficial ,partea I, 
nr. 803 din 12 noiembrie 2016, cu modificarilesicompletarileulterioare; 

1.7 Legea nr.100/2016 privindconcesiunile de lucrarisiconcesiunile de servicii 
,publicata in MonitorulOficial , partea I, nr. 392 din 23 mai 2016; 

1.8 Hotararea de Guvern nr. 867/2016 privindaprobareaNormelormetodologice de 
aplicare  aprevederilorreferitoare la atribuireacontractelor de concesiune de 
lucrarisiconcesiune de servicii, publicata in MonitorulOficial, partea I, nr. 985 
din 7 decembrie 2016 

1.9 OrdonantaGuvernului nr. 71/2002 – 
privindorganizareasifunctionareaserviciilorpublice de administrare a 
domeniului public siprivat de interes localpublicataînMonitorulOficial,partea I, 
nr. 648 din data de 31 august 2002 

1.10 Hotararea de Guvern nr. 955/2004 pentruaprobareareglementarilor-cadru de 
aplicarea OG nr. 71/2002 privindorganizareasifunctionareaserviciilorpublice de 
administrare a domeniului public siprivat de interes local 

1.11 Legislatieeuropeana – Directivele - 2014/23/UE – a Parlamentului European si a Consiliului 
European din din 26 februarie 2014 privindatribuireacontractelor de concesiunesi 2014 /24/UE 
– a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 februarie 2014 – 
privindachizitiilepublice 

 
 

I.2 Obiective urmarite 
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Obiectivele urmărite prin delegarea gestiunii : 

a) îmbunatatirea conditiilor de trafic ; 

b) realizarea unei infrastructuri moderne de semnalizare si marcaje a parcarilor; 

c) dezvoltarea durabila a serviciului; 

d) obținerea unei imagini de ansamblu asupra situatiei tehnice și juridice a bunuri aflate in 
administrare; 

e) dezvoltarea unitara a retelei de drumuri si de parcari; 

f) cresterea gradului de siguranță rutieră; 

g) asigurarea conditiilor optime pentru exploatarea retelei de parcari; 

h) profesionalism in prestarea serviciilor; 

i) reducerea costurilor; 

II. DESCRIEREA SERVICIULUI 

În temeiul competenţelor legale cu care sunt învestite, autorităţile publice ale statului 
sau ale colectivităţilor locale pot hotărî ca dreptul de proprietate publică asupra unor bunuri 
aparţinând domeniului public să fie exercitat în plenitudinea sa, în mod direct şi nemijlocit de 
ele însele.  Astfel, în temeiul Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale („Legea nr. 
215/2001”), consiliul local „administrează domeniul public şi privat” al unităţii administrativ-
teritoriale în care este constituit.  

SC CIVITAS COM SRL, cu sediul in strada Mihai Eminescu, nr. 8 A, Tirgu Neamt, judetul 
Neamt, inmatriculata la Registrul Comertului Neamt, sub nr. J 27/538/1997, avand cod unic de 
inregistrare – RO 9845831, cu asociat unic – Orasul Targu Neamt , a avut calitatea de operator 
al parcarilor cu plata din orasul Targu Neamt pana la data de 31.01.2018, in baza HCL nr. 
62/2013 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a sistemului de 
parcare cu plată în orasul Tîrgu Neamţ. 

In aceasta perioada S.C. CIVITAS COM S.R.L. Tîrgu Neamţ, a realizat investitii in 
perioada 2013-2107 pentru serviciul  de administrare, intretinere si exploatare a parcarilor cu 
plata din orasul Targu Neamt: 

Nr. 
Crt. 

Denumire mijloc fix si obiect de inventar Valoarea 

1. Distribuitor tichete parcare – 17 bucăţi 336563  
2. Sistem de acces cu barieră – 2 bucăţi 20490  
3. Autoturism Opel Agila 14012  
4. Maşină marcaj rutier 55309  
5. Panouri indicatoare 9331  
6. Rotopercutor Makita  4000  
7. Generator sudură 6700  
8. Roată măsurat 500  
9. Dispozitiv blocare roţi 7898  
10. Betonieră 1080  
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11. Cărucioare distribuire vopsea  700  
12. Conuri reflectorizante 800  
13. Indicatoare + stâlpi susţinere 5800  
14. Alte obiecte de inventar 6000  

T O T A L 469183 
 

Pentrurealizareaacestorinvestitii (achizitionarea de distribuitoareticheteparcare) 
societatea a contractat in anul 2013 un credit in valoare de 228.000 lei  - credit ceeste in 
derularepana la data de 01.08.2018 .  

In decursulcelorcinciani de activitate a administrariiparcarilor cu plata , SC CIVITAS 
COM SRL a achitatcatreOrasulTarguNeamt – o redeventa in valoare de 234.843 lei 
siimpozitpentruterenuri – in suma de 35.000 lei, a inregistratcheltuieli de naturasalariala – in 
valoare de 668.400 lei (avandangajate  8 persoane ), cheltuieli cu material consumabile – in 
valoare de 56.800 lei . 

În urma delegării gestiunii serviciului de administrare se urmărește reducerea 
costurilor și eficientizarea serviciilor prestate prin degrevarea Orasului Tirgu Neamt, de o serie 
de activitati ce sunt consumatoare de timp si bani și orientarea spre alte activități.  

Unul din argumentele economice pentru care ar fi fezabilă delegarea parțială, a 
gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat respectiv de 
amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plata din Orasul Tirgu Neamt către 
societatea SC Civitas Com SRL , ar fi faptul că în acest moment, Orasul Tirgu Neamt , nu 
dispune de organizare, personal calificat si nici de experienta în domeniu pentru a putea 
gestiona direct această activitate. 

Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiilor si vor fi 
stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Tirgu Neamt , fiind în conformitate prevederile legale 
stabilite prin studii de piață, astfel reducandu-se semnificativ costurile Orasului Tirgu Neamt. 
Activitățiile pentru care nu se pot face studii de piață pentru a se stabilii costul,  se va calcula 
în funcție se resursa umană necesară raportată la salarul mediu și materialele necesare . 

Actualizarea prețurilor va fi facuta anual in functie de nivelul mediu al indicatorului 
inflatiei sau deflatiei, prevazuta de Buletinul Statistic de Preturi, la solicitarea concesionarilor. 
Modificarea taxelor speciale se va face in situatii de schimbare semnificativa a echilibrului 
contractelor si va fi aprobata de catre Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt. 

III. MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIULUI SI MOTIVELE ALEGERII ACESTEIA 

 

OG nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local, cu completările şi modificările ulterioare 
reglementează la art. 3 alin. (1) lit. b) si e) grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de 
utilitate şi interes public local cu privire la: 

 

„Art. 3(1)Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate 
satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi 
confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes 
public local având ca obiect: 
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i)amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi 
reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; 

         Totodata OG 71/2002-   Art. 13 (1)Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 
se face cu respectarea principiilor liberei concurenţe, transparenţei, tratamentului egal şi al 
confidenţialităţii şi cu respectarea prevederilor contractului-cadru de delegare a gestiunii şi ale 
regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi 
privat, aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

(2)Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
se poate realiza prin: 

a)negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unităţilor administrativ-
teritoriale, înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau rezultaţi ca urmare a 
reorganizării administrative din raţiuni operaţionale şi economico-financiare a serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat;” 

 

Ca urmare a reglementarilor mentionate mai-sus consideram că cea mai fezabila forma 
de colaborare este gestiunea delegata se poate realiza prin incheierea unui contract de 
concesiune, atribuit prin procedura negocierii directe cu SC Civitas Com SRL. 

 Această variantă este susținută din punct de vedere legal de către reglementările OG 
71/2002-   Art. 13 (1)Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea 
principiilor liberei concurenţe, transparenţei, tratamentului egal şi al confidenţialităţii şi cu 
respectarea prevederilor contractului-cadru de delegare a gestiunii şi ale regulamentului-
cadru de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, 
aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

(2)Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat 
se poate realiza prin: 

a)negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unităţilor administrativ-
teritoriale, înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau rezultaţi ca urmare a 
reorganizării administrative din raţiuni operaţionale şi economico-financiare a serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat ” 

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune prin care autorităţile administraţiei 
publice locale atribuie unuia sau mai multor operatori toate sau numai o parte din 
competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de 
administrare a domeniului public si privat , precum şi concesiunea acestor serviciilor, respectiv 
dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui contract, 
denumit contract de delegare a gestiunii.  

Aceste contracte se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorităţile 
administraţiei publice locale.  

In cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale păstrează 
competenţele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, precum şi 
obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează aceste 
servicii, respectiv: 

 - respectarea obligaţiilor contractuale;  
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- calitatea serviciilor furnizate/prestate;  

- indicatorii de performanţă ai serviciilor;  

- modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare 
sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice;  

- modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor 

 In baza Ordonanței 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, 
conform art.3, societatile comerciale cu capital de stat au statutul juridic de intreprinderi 
publice, in acest caz autoritatea publica tutelara avand dreptul de a numi reprezentanti ai 
statului in adunarea generala, de a propune candidati pentru functiile de membri ai Consiliului 
de Administrație, să evalueze periodic activitatea Consiliului de Administrație, să asigure 
transparența politicii de acționariat a statului in cadrul societăților, precum si alte atribuții 
prevăzute de legile speciale in vigoare, acestea fiind reglementate : 

“Art.3 pct.2. la societăţile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b): 

    a) să numească reprezentanţii statului sau, după caz, ai unităţii administrativ-teritoriale în 
adunarea generală a acţionarilor şi să aprobe mandatul acestora; 

    b) să propună, în numele statului/unităţii administrativ-teritoriale acţionar, candidaţi pentru 
funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu 
respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă; 

    c) să evalueze periodic, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor, 
activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în numele statului/unităţii 
administrativ-teritoriale acţionar, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi 
profitabilitate în funcţionarea societăţii comerciale; 

    d) să asigure transparenţa politicii de acţionariat a statului în cadrul societăţilor faţă de care 
exercită competenţele de autoritate publică tutelară; 

    e) alte atribuţii prevăzute de lege;” 

Prevederile O.G. 71/2002 trebuie corelate cu dispozitiile cuprinse in Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. 

Astfel, conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016: 

“Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune atribuite de o entitate contractantă în 
sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, în cazul 
în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:  

a) entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control 
similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii; 

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă respectivă care o 
controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă; 

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția 
participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară 
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potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență 
determinantă asupra persoanei juridice controlate.“ 

      In temeiul 36 alin. (1) din Legea nr. 100/2016:  “În sensul alin. (1) lit. a), se consideră că 
entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită asupra unei persoane juridice un 
control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii, atunci când 
exercită o influență determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor 
importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat și de o altă 
persoană juridică, ea însăși controlată în același mod de către entitatea contractantă 
respectivă.“ 

             Avand in vedere faptul ca SC CIVITAS COM SRL este o societate cu raspundere limitata 
al carui unic asociat este  Orasul Targu Neamt, acesta exercitand, in calitate de asociat unic, 
toate drepturile și obligațiile ce revin adunarii generale a asociatilor potrivit art. 13. alin. (1) 
din Legea societatilor nr. 31/1990, putem afirma fara indoiala ca acesta exercita asupra 
societatii un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau 
servicii.  

      De asemenea, potrivit art. 36, alin. 7 din Legea nr. 100/2016: „Procentele prevăzute la alin. 
(1) lit. b), alin. (4) lit. b) și alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a 
unui indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfășurată, cum ar fi costurile 
suportate de persoana juridică sau de entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), 
după caz, în legătură cu servicii, produse și lucrări din ultimii 3 ani anteriori atribuirii 
contractului de concesiune.” 

     In ceea ce priveste indeplinirea conditiei prevazute la art. 36, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
100/2016, conditia este indeplinita in conditiile in care unicul asociat al SC CIVITAS COM SRL 
este Orasul Targu Neamt, neexistand alta forme de participare privata. 

         Mai mult, in conformitate cu art. 117 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrari si concesiunile de servicii; 

„La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 

a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 
concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 
contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
98 din 8 februarie 2007; 

c) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.” 

       Mai mult decat atat, dreptul comunitar prin directivele 2014/23/UE – a Parlamentului 
European si a Consiliului European din din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune  si 2014 /24/UE – a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 
februarie 2014 – privind achizitiile publice -  includ gestiunea indirecta sau delegata – prin 
atribuire directa a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului 
public si privat al UAT – operatorilor “ in house” , care duc la largirea modalitatilor de delegare 
a serviciilor de administrare a domeniului public si privat al UAT , gestiunea indirecta fiind o 
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forma  a gestiunii delegate in care UAT  atribuie in mod direct, fara licitatie, contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public si privat al UAT  
operatorilor “ in house”.   Operatorii “ in house “ sunt societati comerciale infiintate  si 
controlate de UAT . 

       Invocam pe aceasta cale   aplicabilitatea directa a dreptului comunitar, in conformitate cu 
prevederile art.148 – titlul VI – din Constitutia Romaniei. 

III.1 Analiza S.W.O.T – Gestiune delegata 

PUNCTE TARI  
 Transferul riscurilor in mare parte către concesionar, 

 Posibilitatea de control a tarifelor, 

 Posibilitatea de control a garantiei lucrarilor executate 

 Micsorarea cheltuielilor, 

 Contractul de delegare prevede indeplinirea indicatorilor de performanta care fac 
referire la activitatile prestate,  

 Indicatorii minimali de performanta ai serviciilor pot fi modificati prin hotarare a 
Consiliului Local, pe baza unor studii de specialitate. 

 PUNCTE SLABE  

 Control mai scăzut asupra prestării serviciilor decât în cazul delegării directe, aspect ce 
poate fi îmbunătățit la nivelul documentației de atribuire și a contractului. 

 Dificultate în estimarea cât mai exactă a serviciilor prestate 

 Valoarea platilor in timp este diminuata de inflatie 

OPORTUNITĂȚI  
 Bază legală stabilă și sistem de raportare corect. 

 Prin concesiune se va obtine selectarea unui opertaor care sa ofere raportul optim 
intre pret (mic) al tarifelor si calitate (ridicata) a serviciilor, 

 Reducerea consumului de resurse 

AMENINȚĂRI  
 Exista posibilitatea ca societatea privata sa intre in insolventa, din incapacitate 

temporara de plata sau definitiva, fapt care ar periclita buna desfasurare a activitatilor 
orasului 

 Criza economica si financiara internationala 

 Modificări legislative , date de armonizarea cu o noua directivă europeană în domeniu. 

 Modificarea legislației în domeniul tarifării unice după atribuirea contractului de concesiune. 

IV. STABILIREA DURATEI CONTRACTULUI DE DELEGARE DE GESTIUNE  

Durata contractului de delegare de gestiune a serviciului serviciilor public , trebuie să 
fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor echipamentelor si investitiilor ce se vor 
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efectua. Prin stabilirea unei durate mai mari a contractului de delegare de gestiune, se da 
delegatului siguranta desfasurarii activitatii pe intreaga perioada a acestuia ceea ce poate 
implica efectuarea unor investitii constand in dotari si modernizari care ar putea fi amortizate 
intr-un timp mai indelungat, rezultand in final conditii mai bune de furnizare a energiei 
termice. Avand in vedere cele mentionate mai sus precum si politica autoritatii locale de a 
crea conditii cat mai bune pentru cetatenii orasului se estimeaza durata optima a contractului 
de delegare de gestiune a serviciului ca fiind de ………. ani. 

V. CONCLUZII 

Urmare a analizei din prezentul studiu, serviciul  public de administrare a domeniului 
public și privat respectiv de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor cu plata din 
Orasul Tirgu Neamt către societatea SC Civitas Com SRL se va atribui direct, motivat de faptul 
ca este eficient din punct de vedere economic, putând urmari să se realizeze un raport 
calitate/cost cat mai bun și un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate. 

 

                        

 


