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Nr ~

Cãtre, ~r. ~~ ~O2~
Municipiul Boto~ani
Consiliul Local al Municipiului Boto~ani

In aten~ia: Domnului Primar, Cosmin lonut Andrei
Domnului Secretar, loan Apostu
Domnilor/Doamnelor consilieri locali

Referitor la Proiectul de hotärOre pentru reorganizarea unor instituj’ii publice care
presteazá servicii publice de interes local (reorganizarea Direc,tiei Servicii publice, Sport ~ci
Agrement Boto~sani prin divizare par;ialä; reorganizarea Serviciului Public de Administrare a
Pietelor, Oborului ~i Cimitirelor aflate In proprietatea municipiului Boto~sani,);

- 1•-

Domnule Primar, ~ 2S~Q~

Directia Servicii Publice, Sport ~i Agrement Boto~ani, reprezentatä prin Director, Ing.
Eugen-Cristian Turcanu, fatä de Proiectul de hotärâre pentru reorganizarea unor institutii publice
care presteazä servicii publice de interes local (reorganizarea Directiei Servicii publice, Sport ~i
Agrement Boto~ani prin divizare pa4iala; reorganizarea Serviciului Public de Administrare a
Pietelor, Oborului ~i Cimitirelor aflate In proprietatea municipiului Boto~ani), nr. 5 pe ordinea de zi
pentru ~edin;a ordinarä a Consiliului Local din data de 25 august 2022, formulez prezenta

INFORMARE

Cu titlu preliminar precizez faptul cã schimbarea titlului In Proiectul de hotãrârc pentru
reorganizarea unor institutii publice care presteazã servicii publice de interes local
(reorganizarea Directiei Servicii publice, Sport ~i Agrement Boto~ani prin divizare pa4iala;
reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului ~i Cimitirelor aflate In
proprietatea municipiului Boto~ani) flu are motivare legalà. Astfel, apreciez cä proiectul propus
spre aprobare contine unele prevederi nelegale ~i netemeinice, respectiv existã contradictie vãdità
Intre titulatura actului ~i preambul ~i continutul actului, studiul de oportunitate, precum ~i
raportul de specialitate.

Or, studiul de fundamentare privind reorganizarea unor servicii publice de interes local este
aprobat pentru reorganizarea unor servicii publice având ca bazã legalã prevederile OUG fir.
71/2002 care nu prevede reorganizarea serviciilor publice. Din moment ce Directia Servicii
Publice, Sport ~i Agrement Boto~ani este institutie publicä, conform Codului Administrativ, temeiul
In baza cäruia s-a aprobat, nu se aplicä (aspect prezentat In plângerea prealabila formulatä Impotriva
HCL 250/2022), Insà studiul de fundamentare stã Ia baza iflitierii Proiectului de hotãrâre
pentru reorganizarea unor ifistitutli publice care presteazà servicii publice de iflteres local
(reorganizarea Directiei Servicii publice, Sport ~i Agrement Boto~ani prin divizare pa4ialä;
reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului ~i Cimitirelor aflate In
proprietatea municipiului Boto~ani). Chiar In raportul de specialitate nr. 4838/16.08.2022 se
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citez: ,,Având In vedere prevederile Ordonantei nr. 2 1/2002 privind gospodarirea
localitätilor urbane ~i rurale, cu modificãrile ~i completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului m•
7 1/2002 privind organizarea ~i functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
~i privat de interes local, cu modificärile ~i completarile ulterioare, vã supunem spre dezbatere si
aprobare urmãtorul project de hotãrâre de consiliu local privind reorganizar~a unor servicii
publice de interes local (reorganizarea Directiei Servicii publice, Sport ~i Agrement Boto~ani prin
divizare par~iala; reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului ~i
Cimitirelor aflate In proprietatea municipiului Boto~ani), Intrucât sunt Indeplinite conditiile legale
incidente In materie”. (Se reorganizeazá institutiile publice sau serviciile publice de interes
local?).

Studiul de fundamentare aprobat prin HCL nr. 250/2022 flu are motivare nici In fapt
~i nici In drept, ci face doar o paralelã Intre gestiunea delegatã ~i gestiunea directã.

Va rog sa observati cä legislatia flu stipuleaza In favoarea consiliului local atributii privind
aprobarea studiilor de fundamentare la care face referire art. 9 din OUG nr. 7 1/2002 privind
orgaflizarea ~i functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public ~i privat de
interes local jar Codul Administrativ ~i OUG nr. 71/2002 flu prevede reorganizarea serviciilor
publice.

Apreciez cA nu existà temei legal pentru reorganizarea unor servicii publice de interes
local atát timp cat nu au apãrut modificàri legislative care sà impunà acest lucru, flu existà un
studiu fundamentat din care sà rezulte cã se impune transferul acestor servicii Ia o altà
institutie/serviciu, o analizã care sà releve cresterea eficientei pentru aceastà schimbare etc.

Atât timp cat legisla~ia nu prevede acest lucru jar in dreptul public nu este aplicabil
principiul simetriei, apreciez cã se impune precizarea In concret a dispozitiilor legale
aplicabile.

Serviciile existã deja ~i sunt organizate dupa modelul gestiunii directe. Studiul de
fundamëntare, In urma analizei pe care o contine, concluzioneazã cä serviciile care fac obiectul
divizãrii trebuie sä fie organizate In gestiune directä, dar serviciile sunt in gestiunea directä a
DSPSA.

Actul administrativ trebuie sä cuprindã motivelé concrete care au stat la bäza initierii
acestuia, documentele de aprobare rezuriiändu~se la a enumera o serie de acte cu carãcter normativ
(o parte din prevederile neflind aplicabile) ~i sä facä paralela a modalitatii de gestiune dar fàrã a
analiza In concret reorganizarea Direetiei Servicii Publice, Sport ~i Agrement Boto~ani, jar
dacà vOrbim de reorganizarea uñui sêrviciu public deinteres local trebuie prezéntat temeiul
~i modalitatea concrêtá. : V

Va aduc la cuño~tinta cã reorganizarea nu are la :bazã o ánaliiä a riscului de operare prin
transferul celor douä servicii la SPAPOC, nu se prezintä niciun rezultàt concret, nu se regäsesc:
datele rieëesare stabilirii divizärii, ö ‘analiza cómparativa a op~iuni1or de transfer, o analiza
compärativä a costurilOr ~iveniturilor c~à urmare a transfei~ilui cãtre SPAPOC.

‘Nici studiul de fundamentare ~i nici documentele de aprobare a proiectului flu
anahzeazà necesitatea si oportunitatea reorganizàru activitàtn DSPSA, nu contrne indicatori
tehnico-eèonomici iar Iii ceea ce prive~te sursele de finañtare, ácesteä rãmân acelèá~i-venituri
proprii si subventii. ~: : V

• Observ ca se retine In raportul de specialitate C~V initiatorul ~i-ä insu~it 0 parte din bbservatiile
Directiei Servicii publice, Sport ~i Agréihent Boto~ani~re~pectiv ,,~nodificarea titlului proiectului in
“Project de hotãrâre peñtru reorganizai~ea unor institt4ii V püblice carë~ presteazà servicii publice de
interes local (reorganizarea Directiei Servicii publice, Sport ~i Agrement Boto~ani prin divizare
parpala; reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Pietelor, Oborului ~i Cimitirelor aflate
In proprietatea municipiului Boto~ani)” drept pentru care precizez cä in adresa Inregistratä la
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sub nr. 353/08.07.2022 nu s-a fàcut aceastä observatie, ci ea se regäse~te In plangerea
prealabilä formulatä Impotriva HCL nr. 250/2022 prin care s-a aprobat Studiu de fundamentare ce
stA la baza acestei hotärâri ~i expunerea domnului primar din cadrul dezbaterii publice de la pagina
13, dar fàrà a se preciza cadrul legal.

Consider cã modificarea titlului trebuie sã se reflecte In textul proiectului ~i actele de
fundamentare ~i specialitate ~i sà fie motivatà atât In fapt ~i In drept, dar acest lucru flu este
respectat.

In raportul de specialitate se motiveazä cä serviciile de admistrare a domeniului public se
Infiinteaza, se organizeazä ~i se reorganizeazã prin hotärâre de consiliu local, dar nu se precizeaza
prevederea legalà din OUG nr. 71/2002 ~i din Codul Administrativ privind reorganizarea
serviciilor publice.

Potrivit art. 9, aim. 1 ~i 2 din OUG nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea ~i
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public ~i privat de interes local:
(1) Serviciile de administrare a domeniului public ~i privat se Infiinteazä ~i se organizeazä In baza
unor studii de fundamentare intocmite din initiativa autoritatilor administratiei publice locale;
studiile de fundamentare vor analiza necesitatea ~i oportunitatea Infiintarii serviciilor, vor evalua
indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finantare a serviciului ~i vor recomanda
solutia optima privind modul de organizare ~i gestionare a serviciilor.
(2) Inflintarea, organizarea ~i functionarea serviciilor de administrare a domeniulul public ~i
privat se aprobã, dupa dezbaterea publicã a studiilor de fundamentare ~i consultarea
cetatenilor, prin hotärâri ale consiliilor locale comunale, orä~ene~ti, municipale, ale sectoarelor
municipiului Bucure~ti, ale consiliilor jude~ene ~i/sau ale Consiliului General al Municipiului
Bucure~ti, dupa caz. Potrivit art.589 alin. (2) Codului Adminsitrativ aprobat prin OUG nr. 57/20 19

Competen~a de Infiin~are/organizare a structurii responsabile cu fiirnizarealprestarea serviciilor
publice

(2) Autoritatile administratiei publice locale, prin acte administrative, au competenla de
Infiin~are/organizare a structurilor responsabile pentru prestarea serviciilor care raspund In principal
nevoilor specifice colectivitatii locale.

Prin raportul de specialitate referitor la reorganizarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public al municipiului Boto~ani, se retine cA ,,Reorganizarea Directiei Servicii Publice,
Sport ~i Agrement Boto~ani se impune In vederea eficientizärii activitatilor ~i prestarii unor servicii
publice de calitate In interesul comunitätii..” dar fàrà a se preciza In concret acest lucru (sub cc
formã se prezintã cre~terea eficientei, etc.)

Consider cä trebuiau prezentate punctele tan ale SPAPOC ~i ale reorganizarii, care sã rezulte
eventual ~i din cadrul unui sondaj de opinie la nivelul cetatenilor municipiului, având In vedere ca
aceste servicii sunt In slujba cetatenilor (baza materialä, fo4a de muncä calificatA sau
supracalificata, realizäni deosebite ale managementului privind domeniile pe care le administreazä~.

Serviciile din cadrul DSPSA functioneaza, de aitfel In baza unui Regulament de
organizare ~i functionare votat In Consiliul Local jar in cc priveØe rcgulamentelc ~i caietele
de sarcini aprobatc Ia care se tot se face referire In raportul de specialitate, conform celor
spuse de domnul secretar general sunt cu titlu general (dcci pot fi aplicate ~i de DSPSA).

De~i bine-cunoscut, scopul fundamental al administratiei publice este acela de a servi
intereselor ~i nevoilor cetateanului, Insa cu respectarea limitelor constitutionale ~i legale care
guverneaza administratia publica In ansamblul sau - nu a fost intodeauna Infàptuit. Dimpotriva,
practici constante au constatat in efectuarea de reorganizãri succesive ale autoritätilor ~i institu~iilor
publice, nu In scopul eficientizärii activitatii acestora din urma, ci drept consecinta a fluctuatiilor
~i a inconsecventelor manifestate pe scena politicã.
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lecturarea ~i analiza studiului de fundamentare aprobat, cat ~i a raportului de
specialitate flu apare nicäieri necesitatea reorganizärii a DSPSA Boto~ani ci se face pur ~i simplu o
paralelá Intre gestiunea directä ~i gestiunea delegata ~i se In~iruie aspecte legate de structurä.

Concluzionând: consider cä nu este prezentat temeiul legal in baza cãruia se face
reorganizarea unor servicii publice a~a cum se mentioneazã In raportul de specialitate ~i studiu de
fundamentare, acte/documente care stau la baza aprobärii prezentului act. Totodatà, titlul actului
intrã In contradictie cu continutul actului, bazei legale ~i temeinicii, cat ~i cu documentele de
fundamentare ~i aprobare, drept pentru care solicit retragerea proiectului ~i reluarea
procedurii cu respectarea legislatiei incidente.

Director DSPSA,
Eugen-Cristian Turcanu

,~ A
oquopark & sports

Cu stimä.
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