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                                                  PRIMĂRIA  ORAŞULUI   NEGREŞTI-OAŞ 

JUDEŢUL SATU MARE 

                                                                         ROMÂNIA 
              Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112,  0261-854842 

            e-mail: primarie@negresti-oas.ro, pagină de internet: www.negresti-oas.ro 

 

NR. 21828  din  27.09. 2021 

MINUTA  

DEZBATERII PUBLICE 

“Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare, Regulamentului de 

organizare și funcționare, Caietului de sarcini pentru înființarea Serviciului public de 

administrare a domeniului public și privat al ’’Infrastructurii de agrement din stațiunea 

turistică Luna-Șes- domeniul schiabil’’ orașul Negrești-Oaș, județul Satu Mare, precum și 

aprobarea alegerii formei de gestiune a acestuia.” 

 

În baza Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primaria 

Orașului Negrești Oaș ,județul Satu Mare a publicat, pentru consultare atât pe site-ul orașului Negrești 

Oaș : www.negresti-oas.ro cât și la panoul de afișaj din incinta instituției, anunțul nr. 19845/01.09.2021, 

prin care s-a anunțat faptul că din data de 01.09.2021 până în data de 24.09.2019 ora 10.00  se pot 

depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la “Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de fundamentare, Regulamentului de organizare și funcționare, Caietului de 

sarcini pentru înființarea Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al 

’’Infrastructurii de agrement din stațiunea turistică Luna-Șes- domeniul schiabil’’ orașul Negrești-

Oaș, județul Satu Mare, precum și aprobarea alegerii formei de gestiune a acestuia.” Iar la data de 

21.09.2021 termenul pentru dezbaterea publică s-a decalat pentru data de 27.09.2021 ora 11,00, iar 

pentru sugestii și reclamații pentru data 27.09.2021 ora 8,00 având în vedere volumul de muncă încărcat 

din cadrul Primăriei Negrești-Oaș 

   

La ședința de dezbatere public desfășurată la Muzeul Țării Oașului din data de 27.09.2021, 

ora11.00 participă urmatoarele persoane : 

 

- Doamna Aurelia Fedorca –PrimarulOrașuluiNegreștiOaș; 

- Domnul Cionca Ioan- Secretarul General al Orașului Negrești Oaș; 

-  Doamna Fechete Mihaela Monica  – Director executiv, DirecțiaEconomică ; 

-  Doamna Dănuța Ștefania  Veronica – Șef Serviciu Contabilitate Buget Finanțe ; 

- Domnul Anton Aurelian Lucian – reprezentant ADI Luna Șes 

 - Doamna Volsik Anca- director Casa de Cultură Negrești Oas 

-Doamna Mihoc Ancuța- architect șef 

-Doamna Erdei Cristina- dir.ex. Directia Asistență Socială 

-Domnul Dănuța Mihai- șef Serviciu Poliția Locală 

-Domnul Pop Vasile- sef serviciu ADPP 
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-Domnul Berinde Cristian- dir.ex.adj D.A.T.I.P. 

- Doamna Arabela Bu- dir. CNIPT 

-Doamna Pop Roxana-consilier  

-Domnul Tamașoschi Vlad-consilier juridic 

 

Domnul  Cionca Ioan  având  funcția  publică de conducere de secretar General al UAT Negrești 

Oaș cu atribuții privind Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională, aratăf aptul că până la data 

de 27.09.2021, ora 8.00 nu au fost depuse propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la 

proiectul de hotărâre privind anularea accesoriilor în proiectului de hotărâre amintit mai sus. 

 

În cadrul ședinței de dezbatere publică, domnul secretar general al UAT Negrești Oaș, prezintă 

următoarele: 
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STUDIU DE FUNDAMENTARE 

pentru înfiinţarea Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al 

„Infrastructurii de agrement din staţiunea turistică Luna-Șes - domeniul schiabil” 

orașul Negrești-Oaș județul Satu Mare 
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I . Abordarea Studiului de fundamentare 
 

o Prevederile art. 1, alin. 1, alin. 4 lit. f, art. 28 alin 2 lit. a din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice 

republicată cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

o prevederile art. 3, alin . 1 lit. l, art. 5 punctul 3 lit. e, art. 6, alin. 1, alin. 2, alin. 3, art. 7 alin. 1 și alin 2, art. 8 alin. 1, art. 9, art. 10, art. 11 

alin. 1 si 2 lit. b din Ordonanţa nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local; 
 

o prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 

71/2002 privind organizarea și funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; 
 

o prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și 

traseelor de schi pentru agrement, actualizată cu modificările și completările ulterioare; 
 

o prevedrile Legii nr. 271/2018 privind modificarea alin. 2 al art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilrea unor măsuri financire ; 
 

o prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 
 

o art. 89, art. 90, art. 91, art. 92 alin. 1, alin. 2 lit. c, art. 108 lit. a şi d din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul 

Administrativ ; 
 

o prevederile art. 155 alin 1 lit. d, coroborat cu alin. 5 lit. a, art. 129 alin 2 lit. d, alin. 3 lit. e, art.580, art. 581, alin. 2 și alin. 3, art. 582, 

alin 2, art. 589 alin. 1 şi 2, art. 590 lit. a, art. 591, alin 1 și 2 din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ; 
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II. Aşezare geografică, atestare, etimologie . 
 
 
 

Orașul Negrești-Oaș este așezat în extremitatea nord-estică a județului Satu Mare, la o distanță 

de 50 km de municipiul Satu Mare și la aceeași distanță de municipiul Baia Mare, la 55 km de 

municipiul Sighetul Marmației, având legături cu toate aceste localități pe șoselele asfaltate, iar cu 

municipiul Satu Mare și pe cale ferată initial îngustă şi acum cu ecartament normal. Se 

învecinează la nord de zona centrală a Țării Oașului cu comuna Certeze, la nord-vest cu Bixadul, 

la sud cu comuna Vama și la vest cu localitatea Tur care face parte integrantă din acesta. 
 

Documentele din sec. XIX, vorbesc despre Negrești, ca fiind cel mai mare sat din „Țara 

Oașului”. Din acest secol găsim mențiuni importante despre viața locuitorilor, așezarea având 600 

de case cu 2.725 locuitori. 
 
 

La 31 decembrie 1964 a fost declarat oraș. În componența orașului au intrat localitatea propriu-

zisă, satul Tur și cătunul Luna. 
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Componenţa etnică a oraşului Negreşti Oaş COMPONENŢA CONFESIONALĂ A ORAŞULUI NEGREŞTI OAŞ 
 
 
 
 
 
 
 

Nedeclarată 
18% 

 

Altă etnie 
0% 

Alte religii, 1.37% 
 
Fără religie, 19.07% 

 
 

Romi 
2% 

Maghiari 
2% 

 
Martori ai lui 

Iehova, 10.21% 

 
 

Greco-
catolici(Uniţi), 

2.78% 
 
 

Români 
78% 

Penticostali, 3.62% 
 

Protestanţi, 1.29% 
 

Romano-catolici, 3% Ortodocşi, 58.61% 
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Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Negrești-Oaș se ridică la 11.867 de locuitori, în scădere 

față de recensământul  anterior  din  2002, când se înregistraseră 13.871 de locuitori.[1] Majoritatea locuitorilor sunt români 

(78%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (2,34%) și romi (1,57%). Pentru 17,86% din populație apartenența 

etnică nu este cunoscută.[2] Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (58,62%), dar există 

și minorități de martori  ai  lui Iehova (10,21%), penticostali (3,62%), romano-catolici (3,01%), de uniți  (greco-catolici) (2,79%) 
și reformați (1,3%). Pentru 19,08% din populație apartenența religioasă nu este cunoscută. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Negre%C8%99ti-Oa%C8%99#cite_note-kia.hu-1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Negre%C8%99ti-Oa%C8%99#cite_note-insse_2011_nat-2
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Religioas%C4%83_Martorii_lui_Iehova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Religioas%C4%83_Martorii_lui_Iehova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Religioas%C4%83_Martorii_lui_Iehova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Religioas%C4%83_Martorii_lui_Iehova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Rom%C3%A2n%C4%83_Unit%C4%83_cu_Roma,_Greco-Catolic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Rom%C3%A2n%C4%83_Unit%C4%83_cu_Roma,_Greco-Catolic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Reformat%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
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IV. Situaţia economică 
 
 

Începând din 1990, în localitatea NEGRESTI OAS, au fost înregistrate la Registrul Comerțului un 

număr de 1948 firme. Până la data actualizării au rămas în funcțiune 778 firme dintre care 678 sunt 

încă active conform ANAF.Un număr de 340 firme înregistrate în NEGRESTI OAS figurează ca 

fiind inactive fiscal. Pentru anul 2018 au depus datele de bilanț un număr de 651 firme. 
 
 

V. Descrierea Staţiunii Turistice Luna Şes 
 

Zona turistică montană Luna Șes este localizată în depresiunea Ţării Oaşului, pe cursul superior al 

pârâului Talna Mare, la 8 km est de oraşul Negreşti-Oaş și reprezintă un spațiu deschis de aproximativ 250 ha, 

la o altitudine medie de 500 m, la baza pantelor nordice ale vârfului Pietroasa (1201m) și a Muntelui Mic 

(1013m), care dezvăluie turiștilor un peisaj de excepție. 
 

În anul 2017, prin Hotărârea nr. 58/2017 pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din 

localități ca stațiuni turistice de interes național sau local și pentru modificarea anexei nr. 5 la 

Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor 

turistice, art. 2 e) orașul Negrești-Oaș a fost declarat stațiune turistică de interes local. 
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VI. Descrierea obiectului de activitate al Serviciului public 
 

Obiectivul administrat de Serviciului public de administrare domeniului public şi privat, al „Infrastructurii de agrement din staţiunea 

turistică Luna-Șes - domeniul schiabil” este acela de a administra, gestiona şi utiliza bunurile mobile şi imobile, ale investiției din Stațiunea 

Turistică Luna-Șes – domeniul schiabil, care cuprinde instalaţie de transport pe cablu, pârtie de schi în lungime de 1800 metri şi sistem de 

înzăpezire a pârtiei, parcările de la baza pârtiei, terenuri destinate închirierii pentru activități comerciale, care constituie patrimoniul public și 

privat al orașului Negrești-Oaș, pe bază de inventar şi protocol de predare - primire, cu respectarea OG nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. 
 

Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat, al „Infrastructurii de agrement din staţiunea turistică Luna-Șes - 

domeniul schiabil” din subordinea Consiliului Local Negrești-Oaș are în vedere respectarea şi îndeplinirea următoarelor cerinţe: 
 

 securitatea serviciului furnizat/prestat către beneficiari; 
 

 continuitatea serviciului din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
 

 adaptabilitatea serviciului la cerinţele comunităţilor locale și a beneficiarilor acestuia:  accesul 

liber la serviciul şi la informaţiile referitoare la acesta; 

 tarifarea echitabilă a serviciului furnizat/prestat; 
 

 consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea şi funcţionarea compartimentului de administrare a domeniului 

public; 
 

mediatizarea serviciilor asigurate utilizatorilor. 
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Obiectul de activitate 
Obiectul de activitate 

 
 

Principalul obiect de activitate este executarea de lucrari de întreținere, amenajare, omologare și exploatare a pârtiei de schi și a 

traseelor de schi pentru agrement, pe întreg domeniul schiabil Luna Șes, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr.263/2001 

privind amenajarea, omologarea întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare și a Ordinului nr 491/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare. 

Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare al domeniului public și privat se referă la atribuţiile de administrare, 

întreţinere şi exploatare a bunurilor mobile și imobile, cu respectarea următoarelor: 
 

Aplicarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a domeniului schiabil Luna Șes; 
 

 Încasarea prin caserie a contravalorii taxei de parcare, taxei de telescaun, taxei pentru închirierea unor terenuri pentru activități 

comerciale care vor fi aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Negrești Oaș; 
 

Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor din dotare (verificări tehnice a instalaţiilor); 
 

Achiziţionarea lucrărilor, produselor sau serviciilor necesare funcţionării serviciului pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea 

domeniul schiabil Luna Șes; 
 

Asigurarea păstrării integrităţii, protejarea şi valorificarea patrimoniului public încredinţat; 
 

 Promovarea calităţii şi eficienţa activităţilor compartimentului de administrare al domeniului public și privat; 
 

Dezvoltarea durabilă a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al „Infrastructurii de agrement din staţiunea turistică Luna-

Șes - domeniul schiabil”. 
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Obiective de ordin economico – financiar 
 

VENITURI PROGNOZATE: 
 
 

 TARIFE TELESCAUN 

 TARIFE PARCARE 

 TARIFE ÎNCHIRIERE 

Nivelul preţurilor şi/sau tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se fundamentează pe baza costurilor de 

producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a ratelor 

pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii şi include o cotă 

pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitar – urbane, precum şi profitul operatorului. 
 

Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliul local cu avizul autorităţilor de reglementare locale. Cuantumul şi 

regimul taxelor locale se stabilesc anual de către consiliul local, în conformitate cu prevederile legale. Structura şi nivelul preţurilor, 

tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât: 

a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; b) să acopere 

cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare; 

c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa; 
 

d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi protecţia mediului; e) să încurajeze 

investiţiile de capital; 

f) să respecte autonomia financiară a operatorului. 
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VII. Finanțare bugetul de venituri și cheltuieli 
 
 
 
 

Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al „Infrastructurii de agrement din staţiunea 

turistică Luna-Șes – domeniul schiabil” va avea buget propriu de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul 

Local, constituit în cadrul bugetului general a Orașului Negrești Oaș, precum și evidența contabilă, organizată 

în condițiile actelor normative care reglementează această materie. 
 

Operațiunile financiare și controlul acestora, se vor efectua prin conturile UAT Orașul Negrești Oaș, 

deschise la Trezoreria Negrești Oaș. 
 

     Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale serviciilor de administrare a 

domeniului public şi privat se asigură astfel: 
 

a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităţilor administrativ- teritoriale, 

după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt gestionate direct de autorităţile 

administraţiei publice locale; 
 

b) din bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public 

şi privat sunt organizate şi se realizează prin delegare de gestiune. 
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Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi efectuării/prestării 

activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice acestora, respectiv pentru întreţinerea, reabilitarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se 

asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, preţurilor sau taxelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor 

furnizate/prestate sau prin subvenţii de la bugetul local, cu respectarea următoarelor condiţii: 
 

a) organizarea şi desfăşurarea pe princpii şi criterii comerciale şi concurenţiale a activităţii prestate; 

b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor; 

c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat în structura şi nivelul tarifelor, ale preţului 

biletelor sau ale taxelor locale practicate; 

d) ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor; 
 

e) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, preţul biletelor sau prin taxele locale; 
 

f) acoperirea prin tarife, preţul biletelor şi prin taxele locale cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de funcţionare şi de întreţinere a 

serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; 

g) calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii 

prin preţ, tarif sau taxă în cazul gestiunii directe şi prin redevenţă în cazul gestiunii delegate. 
 

Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse: 
 

a) subvenţii de la bugetul local, în funcţie de natura şi de modul de organizare şi funcţionare a serviciului de administrare a domeniului public şi 

privat; b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autorităţile administraţiei publice locale; 

c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau 

multilaterale; d) taxe speciale instituite în condiţiile legii; 

e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat; 
 

f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiţii realizate cu sprijin financiar 

extern, la a căror finanţare participă şi Guvernul; 
 

g) venituri proprii ale operatorului;     

h) alte surse constituite potrivit legii. 
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VIII. Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică gestiunea directă a Serviciului public de 
administrare a domeniului public şi privat al „Infrastructurii de agrement din staţiunea turistică 

Luna-Șes – domeniul schiabil” 
Veniturile proprii ale Oraşului Negreşti Oaş sunt provenite din impozitele şi taxele locale care sunt direcţionate în principal spre dezvoltarea 

infrastructurii. 

Prin alegerea formei de gestiune directă a serrviciului de admnistrare a domeniului public şi privat se urmăreşte : a)securitatea 

serviciului 

b) tarifarea echitabilă; 

c)rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului ; 

d) transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora; 

e) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

f)adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 

g) accesibilitatea egalăa utilizatorilor la serviciul public; h) 

respectarea reglementărilor specifice în domeniu. 

IX. Aspecte instituţionale 
Consiliul local al oraşului Negreşti Oaş are competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului, avânt 

totodată de a crea condiţiile pentru eficientizarea structurilor instituţionale şi aferente prestării serviciului de admnistrare . 

Gestionarea serviciului de administrare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare asupra 

bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţii admnistrativ teritoriale aferente infrastructurii serviciului este atribuţia Consiliului local al Oraşului 

Negreşti Oaş. 

Limitele răspunderii autorităţilor publice locale diferă de tipul de gestiune ales. În cazul gestiunii directe autorităţile deliberative şi executive în 

numele autorităţilor administrativ – teritoriale pe care le reprezintă îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin cu 

privire la prestarea serviciului de utilitate publică. 

În cazul gestiunii delegate competenţele şi responsabilităţile proprii privind prestarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat se transferă 

unuia sau mai multor operatori. 
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X. Fundamentarea gestiunii delegate 
 

X.1. Date generale 
 

Gestiunea serviciilor de utilităţi publice reprezinta modalitatea de organizare funcţionare şi administrare a 

serviciilor de utilităţi publice în scopul furnizării sau prestării acestora în condiţiile stabilite de atorităţiile 

admnistraţiei publice locale. 
 

Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități: 

a) gestiune directă; 

b) gestiune delegată. 
 

X.2. Gestiunea Proprie – Directă 
Avantaje : 

Menţinerea responsabilităţii operatorului faţă de populţia deservită; 

 Posibilitatea susţinerii populaţiei sărace de către primărie ; 

 Preţuri şi tarife mai mici 

 Menţinerea autorităţii nemijlocite a consiliului local asupra activităţii; 

 Accesul la fonduri europene destinate autorităţilor publice, fonduri nerambursabile , fonduri structurale supuse unor 

condiţionalităţi ; 

 Lesing în special pe termen scurt ; 

 Obligaţiuni comunale posibile . 
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X.3. Gestiunea delegată 

Avantaje 
 

Parametrii serviciilor şi necesarul de investiţii clar definite în contract, mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de 

execuţie şi expluatare să treacă la operator ; 

Din momentul când operatorul îşi intră în drepturi investiţiile se acclerează. 

Profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgentă a a proceselor interne şi a relaţiilor cu clienţii ; Consiliul Local al 

Oraşului Negreşti Oaş se va ocupa de funcţia de reglementator sau supervizor a conformării 

operatorului la cerinţele impuse de contract şi nu de gestiunea directă a serviciului ; XI. 

Concluzii 
 

Se apreciază că menţinerea gestiunii directe a Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al 

„Infrastructurii de agrement din staţiunea turistică Luna-Șes – domeniul schiabil” oraşul Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare, asigură 

posibilitatea dezvoltări şi modernizării infrastructurii de agrement Luna Şes, creează un control direct al Consiliului Local Negreşti 

Oaş, asigură un grad de suportabilitate al utilizatorilor în ceea ce priveşte tarifele şi taxele practicate şi asigură participarea cetăţenilor 

la dezvoltarea infrastructurii de agrement şi a zonei turistice . 
 

Având în vedere analiza efectuată în prezentul Studiu de fundamentare asupra situaţiei actuale a infrastructurii de agrement, 

precum şi a obiectivelor strategiei de dezvoltare, este evident că alegerea formei de gestiune directe ca formă de gestiune a 

Serviciului de administrare a domeniului public și privat al „Infrastructurii de agrement din staţiunea turistică Luna - Șes - 

domeniul schiabil” oraşul Negreşti Oaş judeţul Satu Mare organizată în subordine Consiliului Local al Oraşului Negreşti Oaş cu 

personalitate juridică şi buget prorpiu reprezintă soluţia optimă pentru obţinerea celui mai bun raport calitate/ cost/ dezvoltare pentru 

administrara „Infrastructurii de agrement din staţiunea turistică Luna - Șes - domeniul schiabil” din următoarele considerente : 
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 Operatorul nou înfiinţat, va avea personal adecvat, instruit pentru a furniza/presta servicii de calitate, deoarece va prelua 

personalul instruit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Lun Şeş, va beneficia de sprijinul personalui din 

aparatului de specialitate al primarului Oraşului Negreşti Oaş , pe viitor existând posibilitatea generării de noi locuri de 

muncă în zona administrată de către serviciu nou înfiinţat; 

 Costuri fixe de exploatare, monitorizate, care pot să se adreseze unui număr mare de beneficiari / utilizatori din oraşul 

Negreşti Oaş şi din împrejurimi care va dezvolta şi populariza „Infrastructura de agrement din staţiunea turistică Luna -

Șes - domeniul schiabil” . 
 
 
 

Organizarea domeniului schiabil respectiv „Infrastructura de agrement din staţiunea turistică Luna - Șes - domeniul 

schiabil” din oraşul Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare, sub administrarea unui serviciu public de administrae a domeniului 

public şi privat, conform reglemetărilor în viguare, cu personalitate juridică buget propriu în subordinea Consiliului Local 

al Oraşului Negreşti Oaş, tinând cont de nişte parametrii moderni, este primordială având în vedere experienţa globală şi 

tendinţele din această sferă care încetăţenesc ideea cum că practicarea sporturilor de iarna va ramâne şi pe viitor 

principala activitate asociată turismului montan . 
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Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotărâre nr. _____ din data de _____________ 
 

STAT DE FUNCŢII 
 

al personalului din cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al „Infrastructurii de agrement din 

staţiunea turistică Luna-Șes - domeniul schiabil” orașul Negrești-Oaș județul Satu Mare 
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Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre nr. _____ din data de _____________ 
 

ORGANIGRAMA 
 

Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al „Infrastructurii de agrement din staţiunea turistică Luna-Șes - 

domeniul schiabil” orașul Negrești-Oaș județul Satu Mare 
 

CONSILIUL LOCAL AL 

ORAȘULUI NEGREȘTI 

OAȘ 

 

Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al 

„Infrastructurii de agrement din staţiunea turistică Luna-Șes -domeniul 

schiabil” orașul Negrești-Oaș județul Satu Mare 
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                                                  PRIMĂRIA  ORAŞULUI   NEGREŞTI-OAŞ 

JUDEŢUL SATU MARE 

                                                                         ROMÂNIA 
              Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112,  0261-854842 

            e-mail: primarie@negresti-oas.ro, pagină de internet: www.negresti-oas.ro 

 

NR. 21828  din  27.09. 2021 
 

În urma dezbaterilor, s-a concluzionat : 

 

- Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice este unul binevenit comunității 

noastre și s-a optat pentru gestiunea proprie datorată în special menținerii 

responsabilității operatorului față de populația deservită, susținerea populației 

sărace de către primărie, prețuri și tarife mai mici, menținerea autorității 

nemijlocite a consiliului local asupra activității precum și accesul la fonduri 

europene destinate autorității publice. 

  

Domnul secretar constată faptul că discuțiile privind proiectul supus dezbaterii 

publice  s-au încheiat drept pentru care s-a încheiat prezenta minută . 

 

NegreștiOaș la 27 septembrie 2021 

 

 

                Primar                                                               Secretar General U.A.T. 

            Aurelia Fedorca                                                                  Cionca Ioan 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit – consilier juridic- Tamașoschi Vlad,  2

mailto:primarie@negresti-oas.ro
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