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REFERAT 

privind aprobarea gestiunii indirecte a serviciului public de administrare şi exploatare 

a obiectivului sportiv “Sala Polivalentă” Cluj-Napoca 
 

 

 

 

 Serviciile de administrare a domeniului public sunt definite şi reglementate de O.G. nr. 

71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit de art. 2 lit. a, acestea sunt 

definite ca reprezentând „totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură 

administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor 

administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice 

locale”. Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi 

ale comunităţii 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, printre 

altele, şi „înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică şi 

fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor şi instalaţiilor de schi şi 

transport pe cablu, a campingurilor”, conform art. 3 alin. 1 lit. l din OG nr. 71/2002. 

 Potrivit prevederilor art. 5 pct. 3 lit. e, principalele activităţi edilitar-gospodăreşti, specifice 

serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, trebuie să asigure, în sectorul administrării 

domeniului public şi privat, „administrarea şi exploatarea terenurilor şi bazelor sportive, a sălilor 

de gimnastică, sălilor de gimnastică medicală şi fizioterapie, (...)”. 

 În baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi ale O.G. nr. 71/2002, 

organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie 

dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. 

 În exercitarea acestui drept, Consiliul local are posibilitatea de a adopta hotărâri care să 

asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al 

unităţii administrativ-teritoriale. 

 Potrivit prev. art. 10 din OG nr. 71/2002, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului 

public şi privat se poate organiza în următoarele modalităţi: 

a) gestiune directă; 

b) gestiune indirectă sau gestiune delegată. 

 Pentru exploatarea eficientă a activităţilor edilitar-gospodăreşti care compun serviciul de 

administrare a domeniului public şi privat, autoritatea publică locală răspunde direct de organizarea, 

finanţarea, gestiunea şi controlul activităţii, având însă posibilitatea de a încredinţa sarcinile şi 

responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului şi administrarea 

infrastructurii necesare, unor operatori prestatori de servicii de administrare. Activităţile se pot 

transmite spre administrare, gestiune şi exploatare, fie unui compartiment din aparatul propriu de 

specialitate sau unui serviciu public înfiinţat în subordinea autorităţii publice, cum este cazul gestiunii 

directe, fie unui operator societate pe acţiuni cu capital al unităţii administrativ-teritoriale, înfiinţată 

de autorităţile administraţiei publice locale, cum este cazul gestiunii indirecte (art. 11 şi 12 din OG 



nr. 71/2002). 

 Prevederile legale, din cuprinsul OG nr. 71/2002, care reglementează modalitatea de 

administrare a domeniului public sunt următoarele: 

 

„ART. 11 

(1) În cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asuma nemijlocit toate 

sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, finanţarea, gestionarea şi controlul 

funcţionarii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv administrarea şi 

exploatarea infrastructurii aferente. 

(2) Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de 

administrare a domeniului public şi privat, care pot fi: 

a) compartimentele pentru administrarea domeniului public şi privat, organizate în cadrul aparatului 

propriu al consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, al consiliilor judeţene şi/sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; 

b) unul sau mai multe servicii publice, specializate şi autorizate conform legii, având personalitate 

juridică şi buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale 

şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliilor judeţene şi/sau a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, după caz. 

(3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat 

menţionaţi la alin. (2) se organizează şi funcţionează potrivit unui regulament de organizare şi 

funcţionare aprobat de consiliul local, consiliul judeţean şi/sau de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a operatorilor 

serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

ART. 12 

(1) În cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale pot 

apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulţi operatori cărora le încredinţează, în 

totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi 

responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi la administrarea 

şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. 

(2) Gestiunea indirecta sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori 

furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi: 

a) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de 

autorităţile administraţiei publice locale; 

b) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital privat, intern sau extern; 

c) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital mixt, public şi privat. 

ART. 13 

(1) Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea principiilor liberei 

concurente, 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 directa, 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; 

b) licitaţie publică, în cazul operatorilor societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt. 

(3) Dacă procedura licitaţiei publice nu a condus la desemnarea unui câştigător şi la atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii, este aplicabilă în continuare procedura negocierii directe. 

(4) Delegarea gestiunii poate fi făcută numai către operatori atestaţi şi autorizaţi în condiţiile legii. 

(5) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii, total sau parţial, numai activităţile de 

operare propriu-zisă - gestiunea, administrarea, exploatarea -, precum şi activităţile de pregătire, 

finanţare şi realizare a investiţiilor din infrastructura edilitar-urbana a localităţilor, aferentă serviciilor 

de administrare a domeniului public şi privat. 



(6) În funcţie de regimul juridic ce urmează să fie adoptat pentru contractul de delegare a gestiunii, 

formele de delegare a gestiunii pot fi: 

a) contract de management; 

b) contract de concesiune; 

c) contract de închiriere; 

d) contract de locaţie de gestiune; 

e) contract de parteneriat public-privat. (...) 

(7) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit obligatoriu de următoarele anexe: 

a) caietul de sarcini; 

b) regulamentul de serviciu; 

c) inventarul bunurilor proprietate publică şi privată, aferente serviciului; 

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului delegat." 

 Astfel, potrivit art. 13 alin. 2 lit. a, alin. 5 şi 6, delegarea gestiunii serviciului de 

administrare a domeniului public şi privat se poate realiza prin negociere directă, în cazul 

operatorilor cu capital al unităţii administrativ-teritoriale, înfiinţati de autorităţile administraţiei 

publice locale, forma de delegare fiind contractul de concesiune. 

 Având în vedere prevederile art. 9 din OG nr. 71/2002, a fost întocmit un studiu de 

fundamentare privind gestionarea indirectă a serviciului public de administrare şi exploatare a 

obiectivului sportiv „Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.  

  

 În cuprinsul studiului de fundamentare efectuat, la pctul 13.1, cu privire la fezabilitatea 

gestionării indirecte a serviciului public de administrare şi exploatare a obiectivului sportiv, se arată 

că pe baza analizei efectuate, „rezultă concluzia decisivă de aplicare a gestionării indirecte avand in 

vedere ca se realizeaza o forma de asociere optima in care Consiliul Municipiului Cluj-Napoca este 

majoritar prin detinerea a 99% actiuni. Aceasta majoritate confera un control pertinent, eficient astfel 

incat toate actiunile si strategiile elaborate si implementate sa vina in sprijinul urbei, a locuitorilor, a 

mediului de afaceri prin buna gestionare a unui obiectiv social de mare amploare. Dezvoltarea 

durabila, in conditii de eficienta este obiectiv prioritar al Municipalitatii Clujene. In urma 

indicatorilor de eficienta calculati in cadrul studiului, a impactului social si al stilului de management 

prezentate se demonstreaza ca forma de gestionare indirecta a obiectivului „Sala Polivalenta „Cluj 

Napoca in care Consiliul Municipal Cluj-Napoca este majoritar, reprezinta forma optima de 

organizare, conducere si gestiune a acestui obiectiv. „ 

  

 Prin HCL nr. 342 din 29 august 2014, s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public de interes 

local pentru administrarea obiectivelor culturale şi sportive, aflat în subordinea Consiliului local al 

municipiului Cluj-Napoca, prin eliminarea din structura acestuia a compartimentului funcţional 

„Serviciul Administrare Sală Polivalentă”, având în vedere că toate posturile vacante cuprinse iniţial 

în organigramă pentru acest compartiment au fost desfiinţate prin aplicarea OUG 77/2013 pentru 

stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalităţii administraţiei publice locale, a numărului 

de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile si autoritatile publice din subordinea, sub 

autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor. 

 Potrivit art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin HCL nr. 107/2012, 

Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale şi sportive avea stabilit ca şi obiectiv de 

activitate „organizarea de competiţii sportive şi punerea la dispoziţie către populaţie, cluburi şi 

asociaţii sportive, alte persoane juridice, a infrastructurii disponibile, concomitent cu asigurarea 

serviciilor complementare de deservire şi comerţ producătoare de venituri, organizarea de spectacole, 

închirierea imobilelor disponibile pentru organizarea de evenimente”. Pentru realizarea obiectului de 

activitate, compartimentul de admisnitrare a Sălii Polivalente avea stabilite următoarele atribuţii: 

- organizarea, conducerea şi gestionarea activităţilor Sălii Polivalente, conform reglementărilor în 

vigoare; 

-  întreţinerea şi exploatarea Sălii Polivalente potrivit scopului pentru care a fost edificată; 

- organizarea de competiţii sportive şi punerea la dispoziţie a sălii pentru cluburile şi asociaţiile 

sportive sau persoanelor juridice, concomitent cu asigurarea serviciilor complementare de deservire şi 

comerţ producătoare de venituri, organizarea de spectacole, închirierea pentru organizarea de 



evenimente, competiţii sportive; 

- identificarea şi soluţionarea problemelor de utilitate prin executarea la timp a lucrărilor de 

întreţinere şi reparaţii; 

- protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei, cu 

respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii; 

- înregistrarea solicitărilor de contractare a spaţiilor ce aparţin Sălii Polivalente pentru programele de 

activitate propuse, conform specificului fiecărei săli de sport; 

- verificarea respectării destinaţiei spaţiilor pentru activităţi sportive şi a celor închiriate pentru alte 

activităţi, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate; 

- întreţinerea şi exploatarea Sălii Polivalente, îmbunătăţirea, diversificarea şi dezvoltarea acestora; 

- administrarea spaţiilor şi monitorizarea activităţii în funcţie de: condiţiile contractelor încheiate cu 

utilizatorii; solicitările ocazionale pentru activităţi sportive, spectacole sau alte activităţi; solicitările 

pentru activităţile de agrement; posibilităţile reale de spaţiu şi program orar, pentru fiecare teren sau 

sală în parte, pentru funcţionarea în condiţii optime a Sălii Polivalente, conform programului orar 

zilnic sau săptămânal, stabilit pentru fiecare beneficiar în parte; 

- asigurarea integrităţii şi securităţii bunurilor materiale de folosinţă îndelungată aflate în subordinea 

administraţiei Sălii Polivalente şi participă la inventarierea patrimoniului. 

  

 Concomitent cu reorganizarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea 

obiectivelor culturale şi sportive, în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990 şi ale OUG 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin HCL nr. 341 din 29 august 2014 a fost 

înfiinţată societatea întreprindere publică Sala Polivalentă S.A., cu capital majoritar de 99% deţinut 

de UAT Municipiul Cluj-Napoca, în asociere cu Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj.  

 Noua societate are, potrivit actului constitutiv şi statutului, ca obiect de activitate 

administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, respectiv administrarea Sălii Polivalente, 

atribuţiile stabilite prin HCL nr. 107/2012 în sarcina Serviciului Public de interes local pentru 

administrarea obiectivelor culturale şi sportive intrând astfel în sfera de activitate a acestei 

întreprinderi publice. 

 Astfel, în situaţia înfiinţării unui operator de către Consiliul local al municipiului Cluj-

Napoca, cu capital public al UAT, există posibilitatea ca delegarea gestiunii serviciului să se realizeze 

prin negociere directă.  

 Activităţile care vor face obiectul gestiunii indirecte, prin concesiune, în sectorul administrării 

domeniului public, aşa cum sunt prezentate la art. 5 pct. 3 lit. e din OG nr. 71/2002, sunt 

administrarea şi exploatarea terenurilor şi bazelor sportive, respectiv a Sălii Polivalente din 

municipiul Cluj-Napoca. 
 Oportunitatea aprobării gestiunii indirecte este justificată de următoarele aspecte: 

- îmbunătăţirea performanţelor în ceea ce priveşte administrarea obiectivului sportiv, printr-un 

management mai bun în acest domeniu din partea unui agent economic de profil; 

- reglementarea activităţii de administrare a domeniului public este de competenţa exclusivă a 

autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării 

acestei activităţi intră în atributiile si responsabilitatea exclusivă a Consiliului local al municipiului 

Cluj-Napoca; 

- încredinţarea activităţii de administrare a domeniului public si privat se poate face prin negociere 

directă, în baza unui contract de concesiune a gestiunii indirecte, în condiţiile prevăzute de O.G. nr. 

71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si 

privat de interes local şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea Reglementarilor cadru de aplicare a 

O.G. nr. 71/2002; 

- prin gestiunea indirectă se asigură eficientizarea resurselor financiare şi umane, cu încadrarea în 

cheltuielile de personal alocate prin bugetul aprobat de Consiliul local, îmbunătăţirea calităţii 

lucrărilor, etc. 

- gestiunea indirectă a activităţii de administrare a Sălii Polivalente va permite reducerea fondurilor 

alocate de la bugetul local pentru această activitate; 

- preţurile şi tarifele stabilite de către operator sunt aprobate de către Consiliul local, existând astfel o 

monitorizare permanentă a costurilor pe care le presupune funcţionarea corespunzătoare a serviciului 



de administrare a Sălii Polivalente. 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre analiză şi adoptare Consiliului local al 

municipiului Cluj-Napoca proiectul de hotărâre privind aprobarea gestiunii indirecte a 

serviciului public de administrare şi exploatare a obiectivului sportiv “Sala Polivalentă” Cluj-

Napoca, aprobarea documentaţiei constând în studiu de oportunitate, regulamentul serviciului 

de organizare şi functionare a serviciului public de administrare a obiectivului sportiv SALA 

POLIVALENTA prin gestiune indirecta, caiet de sarcini şi contractul de concesiune -cadru, 

precum şi împuternicirea primarului municipiului Cluj-Napoca cu nominalizarea comisiei de 

negociere a contractului de concesiune, conform legii. 
 

 

   

          Directia Tehnica,                                                Directia Economica, 
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               Ştefania Gabriela Ferencz                                          Iulia ARDEUŞ                 

 

 

                 Sef Serv. Juridic-contencios,                                      Consilier juridic,     
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CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI      Proiect avizat: 

CLUJ-NAPOCA             Secretar, 

         Jr. Aurora Roşca 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea gestiunii indirecte a serviciului public de administrare şi exploatare 

a obiectivului sportiv “Sala Polivalentă” Cluj-Napoca 

 

 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, 

 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gestiunii indirecte a serviciului public de 

administrare şi exploatare a obiectivului sportiv “Sala Polivalentă” Cluj-Napoca – proiect din 

iniţiativa primarului; 

 Analizând Referatul nr. 368978/303/15.10.2014 al Serviciului Juridic-Contencios, Direcţiei 

Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii şi al Direcţiei Tehnice, prin care se propune 

aprobarea gestiunii indirecte a serviciului public de administrare şi exploatare a obiectivului sportiv 

“Sala Polivalentă” Cluj-Napoca; 

 Având în vedere prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale HG nr. 955/2004 pentru 

aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr. 71/2002, ale Legii nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, ale HCL nr. 341 din 29 august 2014 privind înfiinţarea societăţii Sala 

Polivalentă S.A., 

 Văzând avizul comisiilor de specialitate; 

 Potrivit dispoziţiunilor art. 36 alin. (2) lit. d, 36 alin. (6) lit. a , 39 şi 45 alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă studiul de fundamentare privind serviciul de administrare a domeniului 

public pentru activităţile de administrare şi exploatare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă din 

municipiul Cluj-Napoca, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2  Se aprobă gestiunea indirectă a serviciului de administrare a domeniului public 

pentru activităţile de administrare şi exploatare a obiectivului sportiv Sala Polivalentă din municipiul 

Cluj-Napoca, prin negociere directă. 

 Art. 3  Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de administrare a 

domeniului public pentru activităţile de administrare şi exploatare a obiectivului sportiv Sala 

Polivalentă şi caietul de sarcini, conform anexei 2, respectiv anexei 3 la prezenta hotărâre. 

 Art. 4 Se aprobă contractul de concesiune – cadru pentru gestiunea indirectă, conform 

anexei 4 la prezenta hotărâre, precum şi anexele contractului de concesiune (inventarul bunurilor 

proprietate publică şi privată aferente serviciului de administrare a obiectivului sportiv Sala 

Polivalentă şi procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor). 

 Art. 5 Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să nominalizeze 

membrii comisiei de negociere directă cu societatea Sala Polivalentă S.A. pentru delegarea gestiunii 

serviciului prin concesionare, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 Art. 6 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează primarul municipiului Cluj-

Napoca, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi Direcţia Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa 

Proprietăţii. 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

         Av. Ovidiu Laurean Turdean 

  

         Contrasemnează: 

         Secretarul municipiului, 

         Jr. Aurora Roşca 

Nr. _____ din _________ 2014 

(Hotărârea a fost adoptată cu _______ voturi) 
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