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JUDETUL BIHOR 
MUNICIPIUL ORADEA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de 
administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea 

piețelor agroalimentare publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și 
amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, a modalității de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor și a Contractului de delegare a serviciilor de administrare a domeniului 
public și privat al Muncipiului Oradea  

 

Analizând raportul de specialitate nr 1100 din 07.01.2019, întocmit de Direcţia Economică- Serviciul Evidenţă 

Active Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea: 

 aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor  de administrare a 
domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare 
publice, ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din 
Municipiul Oradea  

 aprobarea modalității de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și 
privat al Municipiului Oradea prin negociere directă în favoarea societății Administrația Domeniului Public SA, 
societate cu capital integral al unității administrativ teritoriale Municipiulu Oradea rezultată ca urmare a 
reorganizării administrative a unei regii autonome din rațiuni operaționale și economico-financiare a serviciilor de 
administrare a domeniului public și privat 

 aprobarea CAIETULUI DE SARCINI A SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ORADEA CONSTÂND ÎN PIEȚE AGROALIMENTARE, 
ȘTRANDURI, CIMITIR, GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ, AMENAJARE CLĂDIRI EDILITARE  

 aprobarea CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE 
ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ORADEA CONSTÂND ÎN PIEȚE 
AGROALIMENTARE, ȘTRANDURI, CIMITIR, GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ, AMENAJARE CONSTRUCȚII 
EDILITARE ce se va semna între Municipiul Oradea și operatorul Administrația Domeniului Public SA 

 aprobarea Regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului 
Oradea  

 aprobarea inventarului bunurilor proprietate publică și privată a Municipiului Oradea care fac obiectul 
contractului de delegare  

 aprobarea Procesului Verbal de predare preluare a bunurilor care fac obiectul contractului de delegare  
ce se va semna între Municipiul Oradea și operatorul Administrația Domeniului Public SA.  

 În conformitate cu prevederile: 

 Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

 Legii nr. 215/2001 (republicată) a administraţiei publice locale; 

 Ordonanţei nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

 Hotărârii nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei nr. 71/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local; 

 OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 

 HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,  
În temeiul art.36 alin.(2), lit.a), lit. c), alin. (5) lit. a) lit. b) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată şi actualizată, 

 

             
 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA 

H o t ă r ă ș t e :  
  

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de de administrare a 

domeniului public și privat al Municipiului Oradea, servicii constând în administrarea piețelor agroalimentare publice, 

ștrandurilor publice, cimitirelor publice, a grădinii zoologice și amenajarea de construcții edilitare din Municipiul Oradea, 

anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă modalitățile de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public 

și privat al Municipiului Oradea prin negociere directă în favoarea societății Administrația Domeniului Public SA, 

societate cu capital integral al unității administrativ teritoriale Municipiulu Oradea rezultată ca urmare a reorganizării 

administrative a unei regii autonome din rațiuni operaționale și economico-financiare a serviciilor de administrare a 

domeniului public și privat.  

Art. 3 Se aprobă CAIETUL DE SARCINI A SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI 

PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ORADEA CONSTÂND ÎN PIEȚE AGROALIMENTARE, ȘTRANDURI, 

CIMITIR, GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ, AMENAJARE CLĂDIRI EDILITARE, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  

Art. 4 Se aprobă CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE 

ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI ORADEA CONSTÂND ÎN PIEȚE 

AGROALIMENTARE, ȘTRANDURI, CIMITIR, GRĂDINĂ ZOOLOGICĂ, AMENAJARE CONSTRUCȚII EDILITARE, 

anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, ce se va semna între Municipiul Oradea și operatorul Administrația Domeniului 

Public SA. 

Art. 5 Se aprobă Regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public și privat al Municipiului 

Oradea anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art. 6 Se aprobă inventarul bunurilor proprietate publică și privată a Municipiului Oradea care fac obiectul 

contractului de delegare nominalizat la art. 4, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 

Art. 7 Se aprobă Procesul Verbal de predare - preluare a bunurilor care fac obiectul contractului de delegare 

nominalizat la punctul 4, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre, ce se va semna între Municipiul Oradea și operatorul 

Administrația Domeniului Public SA.  

Art. 8 Se mandatează dl Ilie Bolojan, Primar al Municipiului Oradea în vederea semnării tuturor documentelor 

necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 9 Se abrogă toate prevederile contrare prezentei hotărâri. 

Art. 10 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Oradea, Direcţia 

Economică si societatea Administrația Domeniului Public SA. 

Art. 11 Prezenta hotarâre se comunică cu : 

- Primarul Municipiului Oradea 

- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 

- Direcţia Economică 

- Directia Tehnică 

- Directia Juridică 

- Societatea Administratia Domeniului Public SA 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Felea Adrian Ioan 

 
 

 

Oradea, 22 ianuarie 2019 
Nr.  14 
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi  „pentru” si 7 voturi “impotriva” 
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