ANUNŢ

în

conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştinţă publică faptul că au fost
iniţiate şi urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al municipiului Botoşani următoarele

proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
serviciului public de salubrizare din municipiul Botoşani, Studiului de oportunitate şi alegerea
modalităţii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al municipiului Botoşani,
pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, curăţatul şi
transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau
îngheţ
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de
salubrizare al municipiului Botoşani, pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi
întreţinerea căilor publice, curăţatul şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, pentru o durată de 5 ani, Caietului de sarcini
pentru atribuirea contractului şi tarifelor ce vor fi practicate de operatorul URBAN SERV S.A.
Botoşani

fc

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru înfiinţarea şi

organizarea Serviciului public de administrare a pieţelor, oborului şi cimitirelor aflate în
proprietatea municipiului Botoşani

Proiectele de hotărâri cu documentaţiile aferente sunt afişate pe site - ul Primăriei,
prima pagină, în Monitorul Oficial Local la pct. 3 secţiunea -

Informarea asupra proiectelor de

hotărâri

aflate în dezbatere publică conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică şi care vorfi supuse aprobării Consiliului Local.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii

cu valoare de recomandare la proiectele de hotărâri susmenţionate în termen de 15 zile

calendaristice începând cu data publicării anunţului, respectiv până la data de 06.04.2020, la
Aparatul Consiliului Local, în sediul Primăriei, Piaţa Revoluţiei nr.l, camera 104.
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MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru înfiinţarea şi organizarea
Serviciului public de administrare a pieţelor, oborului şi cimitirelor aflate în
proprietatea municipiului Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL NUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerea d- lui Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea Studiului
de fundamentare pentru înfiinţarea şi organizarea Serviciului public de administrare a pieţelor,
oborului şi cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoşani,
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei economice, Serviciului patrimoniu şi
Serviciului juridic - contencios, registrul agricol, referatul de aprobare a proiectului de
hotărâre, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. c) şi e), alin. (7) lit. s), art.
130, art. 580-584, art. 589 şi art. 590-591 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 9 din Ordonanţa
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare
a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 240 alin. 2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă studiul de fundamentare pentru înfiinţarea şi organizarea Serviciului
public de administrare a pieţelor, oborului şi cimitirelor aflate în proprietatea municipiului
Botoşani, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va lua
măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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Tema analizată: aprobarea studiului de fundamentare pentru înfilî˙area˙şl organizarea
Serviciului public de administrare a pieţelor, oborului şi cimitirelor
aflate în proprietatea municipiului Botoşani

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 31 ianuarie 2020, consiliul local a luat
act de intenţia s.c. Urban Serv s.a. de a renunţa la contractele de delegare a gestiunii
privind administrarea pieţelor şi oborului şi de administrare a cimitirelor.

în aceste condiţii, se impune identificarea

modului în care activităţile menţionate

vor fi gestionate pe viitor, pentru asigurarea continuităţii în condiţii de calitate.
Studiul prezintă o analiză a celor două tipuri posibile, gestiunea directă şi
gestiunea delegată. Având în vedere condiţiile actuale, factorul cheie este instituirea
rapidă a unui

mod de administrare, în condiţii de calitate cel puţin similare celor

actuale.
Concluzia studiului este că organizarea unui serviciu public în subordinea

consiliului local este de preferat, durata de implementarea fiind mai redusă decât
delegarea gestiunii.

Serviciul public va avea în structură posturi similare celor actuale, însă posturile
pentru activităţile suport sunt reduse numeric. în acelaşi timp, serviciile de mentenanţă,
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Serviciul public va avea în structură posturi similare celor actuale, însă posturile
pentru activităţile suport sunt reduse numeric. în acelaşi timp, serviciile de mentenanţă,
pază, altele asemenea pot fi externalizate, ceea ce va asigura o rigurozitate a verificării

modului de realizare şi cu siguranţă, o creştere a calităţii.
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Referat de aprobare

a proiectului de hotărâre privind Studiul de oportunitate pentru înfiinţarea şi
organizarea Serviciului Public de administrare a pieţelor, oborului şi cimitirelor
aflate în proprietatea municipiului Botoşani

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 31 ianuarie 2020, consiliul local a luat act de

intenţia s.c. Urban Serv s.a. de a renunţa la contractele de delegare a gestiunii privind
administrarea pieţelor şi oborului şi de administrare a cimitirelor.
în aceste condiţii, se impune identificarea modului în care activităţile menţionate
vor fi gestionate pe viitor, pentru asigurarea continuităţii în condiţii de calitate.
Studiul prezintă o analiză a celor două tipuri posibile, gestiunea directă şi
gestiunea delegată. Având în vedere condiţiile actuale, factorul cheie este instituirea

rapidă a unui

mod de administrare, în condiţii de calitate cel puţin similare celor

actuale.
Concluzia studiului este că organizarea unui serviciu public în subordinea

consiliului local este de preferat, durata de implementarea fiind mai redusă decât
delegarea gestiunii.
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pază, altele asemenea pot fi externalizate, ceea ce va asigura o rigurozitate

p verificării

modului de realizare şi cu siguranţă, o creştere a calităţii.

Având în vedere faptul că sunt întrunite condiţiile de legalitate, oportunitate şi
necesitate, vă propunem să aprobaţi proiectul în forma prezentată.

Şef ServicdXKPatrimoniu,
Cezar Puiu
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Capitolul I . Aspecte generale
1.1 Obiectul studiului
Obiectul prezentului studiu îl constituie analiza situaţiei actuale a serviciului de administrare a pieţelor, oborului
şi cimitirelor pe teritoriul administrativ al municipiului Botoşani şi fundamentarea necesităţii şi a oportunităţii
modului de gestiune a acestui serviciului public.

Activităţile se desfăşoară în obiectivele proprietatea municipiului Botoşani.

I.2 Metodologia de lucru
Pentru realizarea studiului s-a procedat la identificarea, colectarea şi analiza datelor specifice din următoarele

surse:
- documente din cadrul Primăriei Municipiului Botoşani privind serviciul public în discuţie;- sesizări primite din partea
cetăţenilor;

- audienţe;
- articole de presă

- date deţinute de actualul operator local, s.c. Urban Serv s.a.

I.3 Grupuri de interes
Grupurile interesate de realizarea serviciului public în municipiul Botoşani sunt structurate astfel:

- Persoane fizice sau juridice de drept privat care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de servicii;
- Instituţii publice în municipiului Botoşani,
- Persoane care tranzitează municipiul;
- Consiliul Local al municipiului Botoşani- are ca obiectiv realizarea unor servicii de calitate, conform
prevederilor legale incidente în materie.

I.4 Analiza nevoilor grupurilor de interes
Principalii beneficiari ai serviciului, componenta de pieţe şi obor, sunt cumpărătorii şi
producătorii sau comercianţii de produse agroalimentare, Condiţiile efective în care se desfăşoară

activităţile influenţează direct percepţia acestora şi interesul pentru a utiliza obiectivele.
în cea ce priveşte interesul diverselor instituţii, importantă este asigurarea de către prestatorul
serviciului a condiţiilor specifice la standardele precizate de legislaţie. Iar pieţele, prin specificul lor,
sunt obiective care impun respectare cu stricteţe a numeroase normative.
Componenta administrare cimitire are la rândul ei, o serie de aspecte care trebuie respectate
cu stricteţe. Punctual, înhumarea presupune efectuarea unor servicii exact atunci când este necesar,
întârzierile nefiind permise.
La rândul lor, obiectivele trebuie să asigure condiţii specifice de acces, pază, aspect general.

I.5 Cadrul legal
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificărle şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenta nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;.
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- Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare ;

- H.G. nr, 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice;

- Ordonanţa Guvernului nr. 50 din 30 ianuarie 2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile
administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice cu modificările şi completările
ulterioare;

- Legea nr.287 din 2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
care se ia act de intenţia SC Urban Serv SA de a înceta
activităţile prestate in executarea Contractului nr.25770/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public
de administrare a cimitirelor si a Contractului nr. 25771/2005 de delegare a gestiunii Serviciului public
de administrare în pieţelor si târgului (obor) aflate în proprietatea Municipiului Botoşani;

- HOTĂRÂREA Nr. 42 / 31 ianuarie 2020

prin

Totodată, Programul - Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeana (PNAR) prevede
ca obiectiv prioritar „dezvoltarea managementului serviciilor publice locale”, iar prin realizarea
acestui obiectiv se urmăreşte îmbunătăţirea standardelor serviciilor publice locale.

I.6 Aspecte de ordin economic şi financiar
Autorităţile publice locale, prin modul de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciilor
publice de sunt obligate să asigure realizarea următoarelor obiective:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
- susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;

- stimularea mecanismelor economiei de piaţă;
durabilă a serviciului;
- dezvoltarea
gestionarea

-

serviciului public pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului precum şi a
procedurilor de atribuire a gestiunii acestuia;
Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu
prevederile legale.

Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

- asigurarea prestării serviciului public la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de
Consiliul Local al Municipiului Botoşani prin regulamentul serviciului;

- realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul public prestat pe perioada angajată
şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;

- asigurarea funcţionării eficiente a serviciului public şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale
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1.7 Aspecte privind indicatori de performanţă
Indicatorii de performanţă care vor fi aprobaţi odată cu regulamentele de serviciu trebuie să se fundamenteze pe

următoarele aspecte:

- continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
- exploatarea eficient -eficace a obiectivelor;
- respectarea reglementărilor specifice;
- toţi parametrii trebuie să fie cuantificaţi
1.8 Aspecte care impun realizarea studiului
Elaborarea studiului de oportunitate reprezintă o cerinţă a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare
de utilităţi publice, republicată, scopul acestuia fiind de a fundamenta şi a stabili modalitatea optimă de atribuire
a serviciului public de a municipiului Botoşani. Totodată, prin H.C.L. 42/2020, consiliul local a luat act de
intenţia operatorului actual de a renunţa la gestiunea serviciului.
Totodată, trebuie avute în vedere şi următoarele aspecte:

- modificările legislative în domeniu care au fost corelate cu legislaţia U.E.;
- respectarea şi aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, astfel - necesitatea asigurării continuităţii
serviciului public în municipiul Botoşani;

- necesitatea asigurării şi gestionării eficiente şi de calitate a serviciului public ;
- adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii performante în vederea creşterii eficienţei serviciilor,
dezvoltarea durabilă a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice;

- asigurarea accesului facil al cetăţenilor la servicii de calitate;
Capitolul II. Analiza modalităţilor de gestionare serviciului public de administrare
pieţe, obor şi cimitire
11.1 Situaţia actuală
Operatorul serviciilor de administrare pieţe şi cimitire este s.c. Urban Serv s.a., prin delegarea gestiunii
conform următoarelor contracte:

- contractul 25771/2005 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de administrare a pieţelor şi târgului
(obor);

- contractul 25770/2005 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de administrare a cimitirelor;
Activităţile se desfăşoară în baza regulamentelor specifice, aşa cum au fost aprobate de către consiliul
local.

Finanţarea activităţilor se face din alocări de la bugetul local şi din fonduri proprii.
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11.2 Activităţile specifice
Obiectivele în care se desfăşoară serviciul public de administrare a pieţelor asigură, la această dată, condiţiile
impuse prin reglementările în vigoare.
Fiecare piaţă asigură:

- spaţii de depozitare a mărfurilor şi ambalajelor;
- mijloace de măsurare;
- cântare de control;
- bazine pentru spălarea legumelor şi fructelor;
- surse de apă, rece şi caldă şi canalizare;
- mobilier adecvat pentru fiecare sector de mărfuri;
- surse energie electrică
în ceea ce priveşte administrarea cimitirelor, sunt asigurate dotările necesare derulării activităţii şi a celor
necesare întreţinerii curente.
Aşa cum se prezintă la această dată, nu sunt necesare investiţii majore pentru asigurarea funcţionării, aspect
care creează posibilitatea concentrării resurselor pentru creşterea calităţii serviciilor.
11.3 Aspecte de ordin social, economic şi financiar

Pentru a decela modul optim de gestionare a serviciului, este necesar să identificăm cum pot fi
asigurate condiţiile necesare derulării activităţilor raportat la maximizarea eficienţei modului de utilizare a
resurselor financiare.

însă în acelaşi timp, considerăm că este necesar să clarificăm ierarhia celor trei criterii, respectiv
social, economic şi financiar.
Totodată, să stabilim dacă este relevantă analiza fluxurilor financiare sau a principiilor care stau la
baza deciziilor privind modul în care se obţin venituri şi se cheltuie resursele.

Indiferent de forma de organizare, considerăm că aspectele de ordin social primează. Serviciul trebuie
asigurat, iar calitatea sa influenţează partea economică şi financiară.
Din punct de vedere economic, echilibrul calitate servicii/costuri/venituri este la fel analizat şi deciziile
sunt similare atât în cazul delegării gestiunii cât şi în cazul gestiunii directe.
Din punct de vedere financiar, în cazul delegării gestiunii, componenta de profit are o importanţă
majoră, însă în mod inerent, afectează celelalte două criterii, deoarece resursele se diminuează. în cazul
administrării directe, ceea ce se constituie ca profit se reîntoarce integral în bugetul serviciului.
Având în vedere cele precizate mai sus, ordinea de prioritate este social, economic, financiar.

în ceea ce priveşte modul de constituire a veniturilor, sursele sunt aceleaşi indiferent de forma de
organizare. însă modul de cheltuire a resurselor financiare diferă între situaţia actuală şi alte posibile variante.
în aceste condiţii, principiile care stau la baza deciziilor primează faţă de o analiză cost/venit.
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în tabelul de mai jos, prezentăm analiza unor aspecte relevante pentru identificarea unui mod de
gestiune, din perspectiva impactului principiilor ce stau la baza deciziilor faţă de cele trei criterii. Am cuantificat

cu 1 punct influenţele pozitive şi 0 punct cele negative.

| Social | Economic | Financial7
Gestiune directă
1
Alocarea integrală a profitului în 1
dezvoltarea serviciului
_
Controlul autorităţii locale asupra 1
cheltuielilor de operare
Gestiune delegată
Asigurarea calităţii serviciului
1
Alocarea integrală a profitului în 0
dezvoltarea serviciului
Controlul autorităţii locale asupra 0
cheltuielilor de operare

Asigurarea calităţii serviciului

_

_

1
1

1
1

1

1

1

0

1
0

0

0

Concluzia 1: în situaţia actuală, gestiunea directă prezintă avantaje

II.3 Analiza punctelor tari şi slabe

în tabelele de mai jos prezentăm analiza punctelor tari şi slabe funcţie de modul de gestionare.
Gestiunea directă prin înfiinţarea unui serviciu public în subordinea Consiliului Local

PUNCTE TARI

1. Posibilitatea delegării imediate a serviciului
public

2. Asigurarea continuităţii prestării serviciului de
a fără a fi nevoie de o procedură de achiziţii
publică pentru contractarea serviciului;

PUNCTE SLABE

1. Perioadă mai lungă de angajare şi pregătire
a personalului.

3. Asigurarea unui echilibru bun cost-beneficiu;
controlul direct asupra activităţii;
4. Condiţiile de (mod de operare, suprafeţe,
locaţii) pot fi modificate oricând la solicitarea
executivului;

_

5. Angajarea minimului de personal pentru
activităţi de suport
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Gestiunea delegată

PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI
1, Achiziţii rapide

1. împărţirea riscurilor între operator şi autoritate

2. Angajarea personalului se efectuează în

termene scurte.

2. Profitul este obiectivul principal
3. Termenele precizate în legislaţie creează
imposibilitatea asigurării serviciului pentru cel puţin 6
luni.

Concluzia 2: Gestiunea directă prin înfiinţarea unui serviciu în subordinea consiliului local
asigură îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce revin autorităţii locale.

II.4. Matricea riscurilor

în tabelele de mai jos prezentăm matricea riscurilor pentru cele două variante, gestiune directă şi gestiune
delegată.

Gestiune directă
Nr.
crt.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Cuantificare

Riscul de operare

Creşterea costului cu forţa Creşteri neprevăzute de
costuri cu personalul

0

2.

Costuri pentru prestarea
serviciului mai mari

Depăşirea costurilor de
operare prognozate

X

3.

Risc de disponibilitate

Evenimente neprevăzute
împiedică funcţionarea
serviciului

0

4.

înrăutăţirea condiţiilor
economice locale

Crize economice
neprevăzute, la nivel
economic internaţional

X

1.

de muncă

8

5.

înrăutăţirea condiţiilor
economice generale

6.

Inflaţia

Crize economice
neprevăzute, la nivel
economic în economia
locală

X

Inflaţia este mai mare decât X
cea prognozată
Riscuri legislative/politice

7.

Schimbări legislative
generale

8.

Schimbări legislative
specifice

9.

Schimbări politice

Modificări legislative care
nu vizează direct acest
serviciu dar care conduc la
creşteri de preţuri

0

Modificări legislative care
vizează direct acest
serviciu

0

Schimbări la nivel politic
care pot duce la întârzieri
sau costuri suplimentare

0

Riscuri financiare
10.

Indisponibilitatea finanţării

Autoritatea contractantă nu
este capabilă să asigure
resursele financiare
necesare în timp util

11.

Insolvabilitatea
operatorului /prestatorului

Achizitorul devine insolvabil 0

12.

Finanţare suplimentară

Sunt necesare finanţări
suplimentare pentru costuri
neprevăzute

0

13.

Modificări ale dobânzilor
bancare

Variaţia dobânzilor poate
schimba costurile finanţării

0

14.

Evoluţii neprognozate ale
cursului de schimb

Cursul de schimb poate
schimba costul finanţării

X

15.

Modificări de taxe şi
impozite

Rezultatul net este
influenţat de regimul fiscal

0

0

Riscuri naturale

9

16.

Forţa majoră

Evenimente de forţă
majoră, aşa cum sunt
definite în contract,
împiedică sau amână
executarea contractului

X

17.

Alte riscuri naturale

Alte fenomene sau
evenimente, necuprinse în
clauzele de forţă majoră,
împiedică sau amână
executarea contractului

X

Alte riscuri

18.

Risc privind protecţia
mediului

Creşterea costurilor

19.

Furt sau distrugere

Furt de materiale sau
distrugere de echipamente
sau utilaje

X

20.

Accidente de muncă

Accidente de muncă în
desfăşurarea activităţii

X

21.

Probleme de personal

Probleme de muncă Litigii

0

22.

Lucrări efectuate
necorespunzător

Lucrările neefectuate,
efectuate incomplet sau
necorespunzător calitativ
se vor remedia pe
cheltuiala operatorului

0

X

datorată unor măsuri de
protecţie a mediului
neprevăzute iniţial

Gestiunea delegată

Nr. crt.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Autoritatea
contractantă

împărţit
între părţi

Prestator

Riscul de operare
1.

Creşterea costului cu
forţa de muncă

Creşteri neprevăzute de
costuri cu personalul

2.

Costuri pentru prestarea
serviciului mai mari

Costuri pentru prestarea
serviciului mai mari

X

X
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3.

Risc de disponibilitate

Evenimente neprevăzute
împiedică funcţionarea
serviciului

X

Riscuri legate de cerere şi venituri

4.

înrăutăţirea condiţiilor
economice locale

înrăutăţirea condiţiilor
economice locale

X

5.

înrăutăţirea condiţiilor
economice generale

Crize economice
neprevăzute, la nivel
economic în economia

X

locală

6.

inflaţia

Inflaţia este mai mare
decât cea prognozată

X

Riscuri legislative/politice

7.

Schimbări legislative

Modificări legislative care

generale

nu vizează direct acest
proiect dar care conduc la

X

creşteri de preţuri

8.

Schimbărilegislative
specifice

Modificări legislative care
vizează direct acest studiu

X

9.

Schimbări politice

Schimbări la nivel politic
care pot duce la întârzieri
sau costuri suplimentare

X

Riscuri financiare
10.

Indisponibilitatea

finanţării

Autoritatea contractantă
nu este capabilă să
asigure resursele
financiare necesare în
timp util

11.

Concesionarul devine
operatorului /prestatorului insolvabil

12.

Finanţare suplimentară

Insolvabilitatea

Sunt necesare finanţări
suplimentarepentru costuri

X

X

X

neprevăzute

13.

Modificări ale dobânzilor
bancare

Variaţia dobânzilor poate
schimba costurile finanţării

X
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14.
15.

Evoluţii neprognozate

Cursul de schimb poate

ale cursului de schimb

schimba costul finanţării

Modificări de taxe şi
impozite

Rezultatul net este
influenţat de regimul fiscal

X
X

Riscuri naturale
16.

Forţa majoră

Evenimente de forţă
majoră, aşa cum sunt
definite în contract,
împiedică sau amână
executarea contractului

X

17.

Alte riscuri naturale

Alte fenomene sau
evenimente, necuprinse în
clauzele de forţă majoră,
împiedică sau amână
executarea contractului

X

Alte riscuri

18.

Risc privind protecţia
mediului

Creşterea costurilor
datorată unor măsuri de
protecţie a mediului
neprevăzute iniţial

X

19.

Furt sau distrugere

Furt de materiale sau
distrugere de
echipamente sau utilaje

X

20.

Accidente de muncă

Accidente de muncă în
desfăşurarea activităţii

X

21.

Probleme de personal

Probleme de muncă Litigii

X

22.

Lucrări efectuate
necorespunzător

Lucrări neefectuate,
incomplete sau
necorespunzătoare
calitativ

X
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Concluzia 3: Gestiunea directă este singura variantă care poate asigura, la această dată continuitatea
serviciului în parametri normali.

Capitolul III. Concluzii
Aspectele identificate în urma analizei situaţiei de fapt şi a contextului generat de legislaţia în
vigoare conduc la concluzia că, la această dată, asigurarea continuităţii activităţilor şi adaptarea
acestora la cerinţele cetăţenilor pot fi asigurate prin înfiinţarea unui serviciu public în subordinea

consiliului local.

Susţinem această recomandare în primul rând din perspectiva aspectelor de ordin social, dar şi a
faptului că din punct de vedere economic există posibilitatea creşterii eficienţei. Din punct de vedere financiar,
avantajul major este reîntoarcerea sumelor care se pot constitui ca profit în dezvoltarea activităţilor.

Şef Servidta Patrimoniu,
Cezar Puiirt
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