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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea înfiin rii i stabilirea modului de operare a Serviciului de administrare a

domeniului public i privat al jude ului Maramure  în domeniul drumurilor jude ene

Având în vedere Expunerea de motive a vicepre edintelui Consiliului jude ean Maramure
i Studiul de oportunitate întocmit în urma votului de principiu din edin a ordinar  a Consiliului

jude ean Maramure  din data de 16 decembrie 2010 i avizele favorabile ale comisiei juridice i de
disciplin i ale comisiei pentru activit i economico- financiare;

zând prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparen a decizional  în administra ia
public ;

În baza prevederilor art. 9, 10, 12 i 13 din Ordonan a Guvernului nr. 71/ 2002 privind
organizarea i func ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public i privat de
interes local cu modific rile i complet rile ulterioare i ale H.G. nr. 955/ 2004 pentru aprobarea
regulamentelor –cadru de aplicare a Ordonan ei nr. 71/ 2002;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2) lit.b), alin (4), lit. a) i ale art. 97 din Legea nr. 215/
2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  Studiul de oportunitate privind aprobarea înfiin rii i stabilirea modului de
operare a Serviciului de administrare a domeniului public i privat al jude ului Maramure  în
domeniul drumurilor jude ene.

Art.2. Se aprob  înfiin area Serviciului de administrare a domeniului public i privat al
jude ului Maramure  în domeniul drumurilor jude ene.

Art. 3. Se aprob  operarea Serviciului de administrare a domeniului public i privat al
jude ului Maramure  în domeniul drumurilor jude ene în regim de gestiune delegat , conform legii.

Art.4. Se aprob  atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin negociere direct  c tre
operatorul economic cu capital integral al jude ului Maramure  - S.C. „Drumuri i Poduri”
Maramure  S.A, conform legii.

Art. 5. Caietul de sarcini i regulamentul de serviciu pentru atribuirea contractului de
delegare a gestiunii vor fi aprobate printr-o hot râre distinct  a Consiliului jude ean Maramure  în
conformitate cu regulamentul – cadru al serviciilor de administrare a domeniului public i privat.

Art.6. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- Direc iei patrimoniu i logistic ;
- Direc iei economice;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- S.C. „Drumuri i Poduri” S.A. Maramure .
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Prezenta hotarâre a fost adoptat  cu 20 voturi pentru , un vot împotriv i 2 ab ineri
în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 22 martie 2011. Au fost prezenti 30
consilieri jude eni (total consilieri jude eni  35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

Baia Mare, 22  martie 2011
Nr. 43



3

STUDIU DE OPORTUNITATE
privind înfiin area  i stabilirea modului de operare  a serviciului de administrare  a domeniului

public  i privat  al jude ului Maramure , în domeniul drumurilor judetene

CAPITOLUL 1
Descrierea activit ii serviciului de administrare  a domeniului public  i privat  al jude ului

Maramure , în domeniul drumurilor judetene

 Conform art. 5 pct.2 din OG71/2002 privind organizarea i func ionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public i privat de interes local, principalele activit i edilitar-gospod re ti,
specifice serviciilor de administrare a domeniului public i privat, desf urate la nivelul jude elor, trebuie s
asigure în domeniul administr rii drumurilor i str zilor:

a) executarea lucr rilor de construire, modernizare i între inere a str zilor i a drumurilor, în strict
concordan  cu documenta iile de urbanism i pe baza studiilor de circula ie i de trafic;

b) verificarea st rii tehnice a str zilor, identificarea i localizarea degrad rilor produse în carosabil
i remedierea operativ  a acestora;

c) cre terea eficien ei lucr rilor de construire, reabilitare i între inere a str zilor i a drumurilor,
prin adoptarea unor solu ii, materiale i tehnologii performante;

d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunz toare a lucr rilor i adoptarea
restric iilor de circula ie necesare desf ur rii traficului în condi ii de siguran  pe toat  durata execu iei
lucr rilor de construire, modernizare i între inere a str zilor;

e) evitarea i/sau limitarea deterior rii domeniului public, determinat  de execu ia lucr rilor de
construc ii, precum i refacerea zonelor adiacente afectate;

f) elaborarea, împreun  cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în
concordan  cu planurile de urbanism i cu programele de dezvoltare economico-social  de perspectiv  a
localit ilor;

g) organizarea circula iei rutiere în localit i i optimizarea traseelor în func ie de fluxurile de
vehicule i pietoni, prin lucr ri i amenaj ri rutiere, instala ii de dirijare i semnalizare, amplasarea i
montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor i a altor instala ii de avertizare;

h) realizarea i între inerea în perfect  stare de func ionare a instala iilor de dirijare a circula iei, a
semafoarelor, a indicatoarelor rutiere i a marcajelor;

i) perfec ionarea i modernizarea mijloacelor de semnalizare i avertizare rutier i de dirijare a
circula iei;

j) amenajarea, între inerea i exploatarea locurilor de parcare i afi aj publicitar pe str zi i în alte
locuri publice, în condi iile stabilite prin planurile de urbanism i studiile de circula ie.

Prin extensie, art.8 pct.3 din ordonan  se aplic i asupra asupra gestiunii externe, adic  sarcinile i
func iile prin care se exercit  competen ele i atribu iile autorit ilor administra iei publice locale i se
transpun în practic  politicile i strategiile adoptate la nivelul consiliilor jude ene, sunt urm toarele:

a) inventarierea i eviden a bunurilor proprietate public i privat  a unit ilor administrativ-
teritoriale;

b) administrarea, gestionarea i exploatarea eficient  a domeniului public i privat i a bunurilor
specifice infra-structurii edilitar-urbane;

c) elaborarea politicilor i strategiilor cu privire la înfiin area, organizarea i func ionarea serviciilor
de administrare a domeniului public i privat;

d) elaborarea programelor de dezvoltare i modernizare a infrastructurii edilitar-urbane a
localit ilor;

e) elaborarea normelor i regulamentelor locale privind administrarea, gestionarea i exploatarea
serviciilor de administrare a domeniului public i privat de interes local.
 Aceste sarcini, aplicate în domeniul drumurilor, sunt descrise în anexa nr.1 din Ordinul nr. 346 din
15 mai 2000 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru
aprobarea Nomenclatorului activit ilor de administrare, exploatare, între inere i repara ii la drumurile
publice la capitolul A, astfel:
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A. Servicii preg titoare aferente între inerii i repar rii drumurilor publice
A.1. Gestionarea drumurilor publice din administrare
A.2. Întocmirea documenta iilor tehnico-economice pentru lucr rile de între inere i repara ii la

drumuri
A.3. Asigurarea calit ii i a controlului tehnic al calit ii, activitate laboratoare
A.4. Studii, cercet ri, experiment ri, inclusiv urm rirea în exploatare a acestora
A.5. Coordonarea dezvolt rii unitare a re elei de drumuri publice
A.6. Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice

i detailate ulterior în anexa nr. 2: Structura pe grupe i subgrupe de lucr ri i servicii a
indicativelor aferente între inerii i repar rii drumurilor publice:

A. Servicii preg titoare aferente între inerii i repar rii drumurilor publice
A.1. Gestionarea drumurilor publice

A.1.1. Cadastrul drumurilor publice
A.1.2. Cartea construc iilor i arhiva de documente
A.1.3. Postutilizarea drumurilor publice
A.1.4. Asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice (poduri, tuneluri, sec ii, baze,
districte, ateliere, sedii etc.)
A.1.5. Re ea de radio, telefon, teletransmisie la re ele locale, na ionale i interna ionale
A.1.6. Sistemul de administrare optimizat  a drumurilor publice
A.1.6.1. Banca de date tehnice rutiere
A.1.6.2. Exploatarea i dezvoltarea sistemului de administrare optimizat  PMS i BMS
A.1.6.3. Gestiunea traficului rutier
A.1.6.4. Investigarea i expertizarea re elei de drumuri publice prin m sur tori cu aparatur i
revizii ale st rii acestora
A.1.6.5. Concesion ri, arend ri i închirieri în leg tur  cu drumurile publice

A.2. Întocmirea documenta iilor tehnico-economice pentru lucr rile de între inere i repara ii la
drumuri publice

A.3. Asigurarea calit ii i controlul tehnic al calit ii, activitatea laboratoarelor i consultan
A.4. Studii, cercet ri, experiment ri

A.4.1. Studii i experiment ri privind siguran a circula iei rutiere
A.4.2. Studii i experiment ri pentru realizarea îmbr mintei rutiere cu caracteristici
superioare
A.4.3. Investiga ii, expertiz ri, cercet ri i test ri de poduri, pasaje, tuneluri i alte lucr ri de
art
A.4.4. Alte studii i cercet ri pentru îndeplinirea obiectului de activitate, inclusiv urm rirea în
exploatare a sectoarelor experimentale pe termen lung

A.5. Coordonarea dezvolt rii unitare a drumurilor publice
A.5.1. Elaborarea studiilor i prognozelor pentru între inerea, dezvoltarea unitar i
sistematizarea drumurilor publice
A.5.2. Elaborarea normelor specifice sectorului de drumuri publice
A.5.3. Asigurarea îndrum rii tehnice i metodologice a unit ilor de administrare a drumurilor
de interes jude ean i local
A.5.4. Activit i func ionale, gestionarea rovignetelor etc.
A.5.5. Activit i de protocol, de prezentare i de publicitate, schimburi reciproce etc.
A.5.6. Preg tirea, perfec ionarea i specializarea personalului
A.5.7. Coordonarea dezvolt rii sistemului informatic integrat al drumurilor publice
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A.6. Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice

CAPITOLUL  2
Motivele de ordin economic, financiar, social i de mediu, care justific  realizarea serviciului

 Activit ile descrise la capitolul 1 sunt efectuate, la ora actual , prin contribu ia direct i/sau
indirect  a tuturor compartimentelor i direc iilor în conformitate cu Regulamentul de organizare i
func ionare al aparatului de specialitate al Consiliului Jude ean Maramure ,  motiv pentru care nu exist  o
coordonare unitar  a activit ilor care fac obiectul capitolului 1.
 Prin Hot rârea CJMM nr. 110/2010, în baza O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, precum i pentru stabilirea unor m suri financiare, s-a
aprobat organigrama i num rul de personal, f  posibilitarea major rii acestui num r în vederea înfiin rii
unui nou serviciu public, sau redistribuirea personalului existent.

CAPITOLUL  3
Investi iile necesare pentru modernizare sau extindere

 Investi iile necesare pentru modernizare i extindere vor rezulta în urma activit ii de administrare
prin elaborarea politicilor i strategiilor, a programelor de dezvoltare i modernizare a infrastructurii, a
normelor i regulamentelor.

CAPITOLUL  4
Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public i privat

1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit i publice
, ale O.G. nr.71/2002 privind organizarea i func ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public i privat de interes local, ale H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea  regulamentului-cadru de aplicare a
O.G. nr.71/2002,gestiunea serviciilor publice se realizeaza in urmatoarele modalitati:

1) Gestiune directa
2) Gestiune indirecta sau gestiune delegata

2. Varianta “gestiunii indirecte” se consider  ca fiind  varianta  fezabil .

CAPITOLUL  5
Durata estimat  a contractului

 Durata deleg rii gestiunii serviciului public de administrare  a domeniului public  i privat  al
jude ului Maramure , în domeniul drumurilor judetene se propune a fi de 5 ani.

CAPITOLUL  6
Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului

Încheierea contractului se va efectua pân  la finele lunii martie 2011.

        DIREC IA TEHNIC I INVESTI II     DIRECTIA ECONOMICA
                  DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV,
                      Cristian Chendea        Ana Glodan

DIREC IA  JURIDIC I ADMINISTRA IE  PUBLIC        DIREC IA DE PATRIMONIU I
LOGISTIC

                  DIRECTOR EXECUTIV,                                                           DIRECTOR EXECUTIV,
                          Ioan Drago                                                                               Maria Kovacs


