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ROMÂNIA                           SE APROBĂ,   

JUDEŢUL TIMIŞ                            PRIMAR,  

MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

DIRECŢIA DE MEDIU                       Nicolae ROBU     

SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ 

SC2014-27248/23.10.2014 

 

 

R E F E R A T 

 

Prin adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş nr.11181/14.10.2014, înregistrată la Primăria 

Municipiului Timişoara cu nr.SC2014-27248/14.10.2014, transmisă Consiliul Local al Municipiului 

Timişoara şi Secretarului Municipiului Timişoara,  sunt comunicate aspectele de nelegalitate 

constatate în urma controlului de legalitate a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului  Timişoara 

nr.405/01.08.2014 privind stabilirea modalităţii  pentru gestiunea serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a 

spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi 

a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea 

spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara. 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.405/01.08.2014 a fost luată în baza 

Deciziei nr.10/10.01.2013 a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Timiş, emisă la S.C. 

„HORTICULTURA” S.A., rezultat al auditului prin care s-a constatat că această  societate 

comercială, cu acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara, are încheiate  acorduri 

cadru şi contracte subsecvente pentru prestarea serviciilor în spaţiile verzi ale Municipiului 

Timişoara, în urma unor licitaţii publice organizate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

34/19.04.2006, neprecedate de o hotărâre prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Timişoara  

de stabilire a modalităţii de gestionare a serviciului public în speţă, cerută de Ordonanţa Guvernului 

nr. 71/2002, respectiv de Legea nr. 51/08.03.2006, reglementative în domeniu. 
 

a) Având în vedere cele de mai sus, 

b) Luând în considerare punctele de vedere formulate de Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă 

din cadrul Direcţiei de Mediu şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, 

înregistrate cu nr.SC2014-27248/21.10.2014 (Anexa 1, respectiv Anexa 2), 

c) Având în vedere că Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014 a 

fost adusă la îndeplinire doar parţial, nefiind atinse rezultatele aşteptate şi previzionate – prin 

încheierea cu S.C. „HORTICULTURA” S.A. a unui singur contract de prestare servicii, pentru 

Zona Centrală, din cele 12 contracte redactate-, 

d) Pentru evitarea unui gol ce ar putea fi fatal în asigurarea serviciilor de întreţinere şi amenajare a 

spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi 

amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, 

elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti, 

care să acopere domeniul public şi privat al municipiului Timişoara pe întreaga arie administrativ – 

teritorială a Municipiului Timişoara, la un grad de calitate ridicat, la cel mai bun raport preţ/calitate,  

e) Pentru dezvoltarea spaţiilor verzi şi atingerea obiectivelor strategice privind dezvoltarea spaţiilor 

verzi în Municipiul Timişoara, 

f) Având în vedere că autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în 

condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, respectiv Legii nr.51/08.03.2006, în tot ceea ce 

priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, în ceea 

ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate 

publică sau privată pe teritoriul lor administrativ, aferent sistemelor de utilităţi publice, precum şi în 

alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după 

caz, concesionarea sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării acestor, alegerea 

procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii prin hotărâri 

ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, 
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se solicită Consiliului Local al Municipiului Timişoara să stabilească modalitatea de gestiune a 

serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor 

verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea 

locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi 

defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din 

Municipiul Timişoara, alegând între următoarele variante: 

Varianta 1: gestiunea directă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002, 

respectiv Legii nr.51/08.03.2006, printr-un serviciu public fără personalitate juridică înfiinţat în 

cadrul aparatului propriu al  Consiliului Local al Municipiului Timişoara/printr-un serviciu public 

cu personalitate juridică, înfiinţat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

Varianta 2: gestiunea indirectă (sau gestiunea delegată), în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr.71/2002, respectiv Legii nr.51/08.03.2006, prin intermediul operatorului de 

specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, societate comercială cu capital integral 

al Consiliului Local al Municipiului Timişoara – S.C. „HORTICULTURA” S.A., pe bază de 

negociere directă, fundamentată pe prevederile art. 13, alin.(2), lit.(a) din Ordonanţa Guvernului 

nr.71/2002. 

Varianta 3: gestiunea indirectă (sau gestiunea delegată), în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr.71/2002, respectiv a Legii nr. 51/08.03.2006, prin intermediul unui operator de 

specialitate oarecare - societate comercială cu capital public, privat sau mixt, pe bază de licitaţie 

publică,  fundamentată pe prevederile art. 13, alin.(2), lit.(b) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002. 

Varianta 4: gestiunea indirectă (sau gestiunea delegată), prin intermediul unui operator de 

specialitate oarecare - societate comercială cu capital public, privat sau mixt, pe bază de licitaţie 

publică, fundamentată pe O.U.G. nr. 34/2006 şi H.G. nr. 925 2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 

VICEPRIMAR,      p. SECRETAR, 

       
Dan DIACONU     Simona DRĂGOI          

 

 

DIRECTOR EXECUTIV  DIRECŢIA DE MEDIU,   ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI ŞI  

                                                                     LOCURI DE JOACĂ, 

 

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI                   Diana – Mihaela NICA 

       

 

 

AVIZAT JURIDIC, 
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