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HOT RÂRE 

privind aprobareaăgestiuniiădirecteăaăserviciuluiăpublicădeăadministrareăaădrumurilorăşiă
str zilor,ărespectivăaăactivitaţiiădeăreparaţiiăşiăîntreţinereăaăstr zilor,ăaleilor,ătrotuarelor,ă

sistemuluiărutierădeăpeăpoduriăşiăstr zilorănemodernizateădeăpeărazaămunicipiuluiăCluj-Napoca 

 

 

 

 

 Consiliul local al municipiului Cluj-Napocaăîntrunităînăşedin ăordinar , 
 Examinând proiectul de hot râreă privind privind aprobarea gestiunii directe a serviciului 

publică deă administrareă aă drumuriloră şiă str zilor,ă respectivă aă activit iiă deă repara iiă şiă între inereă aă
str zilor,ă aleilor,ă trotuarelor,ă sistemuluiă rutieră deă peă poduriă şiă str ziloră nemodernizate de pe raza 

municipiului Cluj-Napoca – proiectădinăini iativaăprimarului; 
 Analizând Referatul nr. _________/____/21.10.2014 al Direc ieiă Tehnice,Serviciulă
Administrareăc iăpublice,ăprin care se propune privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public 

deăadministrareă aădrumuriloră şiă str zilor,ă respectivă aă activita iiă deă repara iiă şiă între inereă aă str zilor,ă
aleilor,ătrotuarelor,ăsistemuluiărutierădeăpeăpoduriăşiăstr zilorănemodernizateădeăpeărazaămunicipiuluiă
Cluj-Napoca; 

 Având în vedere prevederileăOUGănr.ă71/2002ăprivindăorganizareaăşiăfunc ionareaăserviciiloră
publiceă deă administrareă aă domeniuluiă publică şiă privată deă interesă local,ă aleăHGănr.ă 955/2004ă pentruă
aprobareaă reglement riloră cadruă deă aplicareă aă OGă nr.ă 71/2002,ă aleă Legiiă nr.ă 51/2006ă aă serviciilor 

comunitareă deă utilit iă publice,ă cuă modifc rileă şiă complet rileă ulterioare,ă aleă Legiiă nr.ă 215/2001ă
privindăadministra iaăpublic ălocal ; 
 V zândăavizulăcomisiilor de specialitate; 

 Potrivitădispozi iunilorăart.ă36ăalin.ă(2) lit. d, 36 alin. (6) lit. a , 39ăşiă45ăalin. (1) din Legea nr. 

215/2001ăaăadministra ieiăpubliceălocale,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 
 

HOT R ŞTE: 
 

 Art. 1 Seăaprob ăstudiulădeăoportunitateăprivindăserviciulăpublicăde administrare a drumurilor 

şiăstr zilor,ă respectivăaăactivita iiădeărepara iiă şiă între inereăaăstr zilor,ăaleilor,ă trotuarelor,ăsistemuluiă
rutierădeăpeăpoduriăşiăstr zilorănemodernizateădeăpeărazaămunicipiuluiăCluj-Napoca, conform anexei 1, 

parte integrant ădinăprezentaăhot râre. 
 Art. 2  Seă aprob ă gestiuneaă direct  a serviciului public de administrare aă drumuriloră şiă
str zilor,ă respectivă aă activita iiă deă repara iiă şiă între inereă aă str zilor,ă aleilor,ă trotuarelor,ă sistemuluiă
rutierădeăpeăpoduriă şiă str zilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca,ădeă c treăRegiaă
Autonom ăaăDomeniuluiăPublicăCluj-Napoca. 

 Art. 3  Seăaprob ăregulamentulădeăorganizareăşiăfuncţionare aăserviciuluiăpublică„repara iiă
şiăîntre inereăaăstr zilor,ăaleilor,ătrotuarelor,ăsistemuluiărutierădeăpeăpoduriăşiăstr zilorănemodernizateă
de pe raza municipiului Cluj-Napoca”,ăconformăanexeiă2,ăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre. 
 Art. 4 Seă aprob ă caietul de sarcini pentruă gestiuneaă direct ,ă conformă anexeiă 3ă laă prezentaă
hot râre. 
 Art. 5 Seăaprob ădareaăînăadministrareăaăbunurilorăcareădeservescăserviciulăpublicămen ionatălaă
art.ă1ăc treăRegiaăAutonom ăaăDomeniuluiăPublicăCluj-Napoca,ăpeăbaz ădeăproces-verbal de predare-

primire,ăconformăanexeiă4ălaăprezentaăhot râre. 
 Art. 6 Dup ătrecereaăuneiăperioadeădeăcelăpu inăunăanădeălaădataăprelu riiăactivit iiăprev zuteă



laă art.ă 1,ă Regiaă Autonom ă aă Domeniuluiă Publică Cluj-Napocaă împreun ă cuă Direc iaă Tehnic ă vaă
prezentaăConsiliuluiălocalăunăraportăcuăprivireălaăanalizaăactivit iiădesf şurate. 
 Art. 7 Cuă îndeplinireaă prevederiloră hot râriiă seă încredin eaz ă Direc iaă Economic ,ă Direc iaă
Tehnic ,ăDirec iaăPatrimoniulăMunicipiuluiăşiăEviden aăPropriet iiăşiăRADPăCluj-Napoca. 

 

 

 

         PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ,ă 
         Av. Ovidiu Turdean 

  

         Contrasemneaz : 
         Secretarul municipiului, 

         Jr.ăAuroraăRoşca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. _____ din _________ 2014 

(Hot râreaăaăfostăadoptat  cu _______ voturi) 


	CLUJ-NAPOCA             Secretar,

