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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 
Musteață Cristian 

Ștefan 
Responsabil 16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Domeniu 

public si 

privat 

Responsabil 
Musteață 

Cristian Ștefan 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 

Domeniu 

public si 

privat 

Responsabil 
Musteață 

Cristian Ștefan 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de gestionare a 

domeniului public si privat al comunei Prisacani. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură delimitează bunurile care apartin domeniului public, respectiv privat al 

unității administrativ teritoriale, precum și clasarea, declasarea, modalitățile de constituire a domeniului, 

etc. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se aplica de către persoanele din cadrul Compartimentului domeniul public și privat 

din aparatul de specialitate al primăriei, în strânsă colaborarea cu celelalte compartimente ale primăriei. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la activitatea 

de gestionare a domeniului public si privat al comunei; 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

:  

- Compartimentul Domeniu public și privat; 

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment secretariat / secretar; 

- Compartiment Impozite şi taxe locale; 

- Compartiment Registrul Agricol; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură / Patrimoniu; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

  

6.2. Legislaţia primară 

- Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

completările și modificările ulterioare; 

- Legea 224 / 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică; 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. 

- Legea 224 / 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică.  

 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile precum si 

GESTIONAREA resurselor care potrivit legii apartin comunei. 

Potrivit prevederilor constitutionale administratiile publice locale opereaza cu proprietatea 

publica si privata, avand obligatia gestionarii conform prevederilor legale a bunurilor care formeaza 

cele doua proprietati. În prevederile din Codul Civil, notiunea de gestiune capata sensul de administrare 

a patrimoniului potrivit careia Gestiunea constituie totalitatea bunurilor incredintate uneia sau mai 

multor persoane, in vederea primirii, pastrarii si eliberarii acestora prin operatii legale care sa asigure 

integritatea lor. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

Documente care conferă sau confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor care aparțin untății 

administratie teritoriale.  

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Documente de proprietate, acte de donație, prevederi legale, etc. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

NU ESTE CAZUL 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, registrul agricol, calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
GESTIONAREA DOMENIUL 

PUBLIC ŞI PRIVAT 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 01 Pagina ...... din ...... 
Exemplar nr.: ........ 

 

11 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale se 

întocmește și se modifică, după caz, de comisii special constituite, conduse de președinții consiliilor 

județene, de primarul general al municipiului București, de primarii unităților administrativ - teritoriale, 

precum și de persoanele delegate de către aceștia.  

 

 Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale – reprezintă bunurile mobile şi imobile 

proprietate a comunei, precum şi drepturile şi obligaţiile lor cu caracter patrimonial, privite ca o sumă 

de valori active şi pasive strâns legate între ele, 

 

Activul patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale (domeniul) – totalitatea bunurilor 

(drepturilor patrimoniale) care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale, fiind dobândite şi administrate 

de către autorităţile publice locale în numele unităţilor administrativ-teritoriale respective în condiţiile 

legii. Bunurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale se împart în bunuri ale domeniului public 

şi bunuri ale domeniul privat local, în funcţie de interesul şi importanţa pe care le reprezintă. 

 

 Pasivul patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale – totalitatea obligaţiilor 

patrimoniale (datoriilor evaluate în bani) care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale şi care sunt 

asumate de către autorităţile publice locale în cadrul exercitării atribuţiilor sale legale, în condiţiile legii;  

 

 Proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale – dreptul autorităţilor publice locale de a 

poseda, folosi şi dispune de bunurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale în numele 

colectivităţii respective şi în condiţiile legii. În funcţie de regimul juridic aplicabil, proprietatea 

unităţilor administrativ-teritorială poate fi publică sau privată.  

 

 Din domeniul public local al comunelor fac parte bunurile de uz sau de interes public local, 

declarate ca atare prin decizia consiliului local, daca au fost dobândite de unităţile administrativ-

teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege şi dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de 

interes public naţional.  
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 Domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor este alcătuit din următoarele 

bunuri:  

1. drumurile comunale, vicinale și străzile;  

2. piețele publice, comerciale, târgurile, oboarele și parcurile publice, precum și zonele de 

agrement;  

3. lacurile și plajele care nu sunt declarate de interes public național sau județean,  

4. rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, stațiile de tratare și epurare a apelor 

uzate, cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente;  

5. terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, precum și 

instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, 

policlinicile și altele asemenea;  

6. locuințele sociale;  

7. statuile și monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public național;  

8. bogățiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de 

interes public național;  

9. terenurile cu destinație forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului și dacă nu 

sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;  

10. cimitirele orășenești și comunale; 

11. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente, 

diguri, cheiuri, pereuri și alte construcții hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de 

agrement, de croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de 

transport pasageri, inclusiv faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes public național 

sau județean;   

12. ansamblurile și siturile istorice și arheologice care nu sunt declarate de interes public național 

sau județean;  

13. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri și alte 

construcții hidrotehnice pentru acostarea navelor și pentru alte activități din navigația civilă, 

bazine, acvatorii și șenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate 

în porturi, cheiuri și pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare 

destinate activităților de navigație care nu sunt declarate de interes public național sau 

județean;  
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14. digurile de apărare împotriva inundațiilor care nu sunt declarate de interes public național 

sau județean.  

 

Domeniul privat local 

 Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale  

 Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale reprezintă un ansamblu de bunuri, 

proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, neincluse expres în domeniul public sau 

care au fost declasate şi care nu aparţin cu titlu de proprietate persoanelor fizice şi juridice de drept 

privat, faţă de aceste bunuri aplicându-se, cu anumite derogări, regimul juridic de drept comun (privat). 

 Bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale fac parte din domeniul privat local 

dacă, prin lege sau în modul stabilit de lege, nu sunt trecute în domeniul public local. Din domeniul 

privat local pot face parte şi alte bunuri dobîndite, în condiţiile legii, de unitatea administrativ-teritorială.  

 

  Statutul juridic al bunurilor domeniul privat local  

 Asupra bunurilor domeniului privat unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate 

privată.  

 Dreptul de proprietate privata al unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din 

domeniul privat local este supus regimului juridic de drept comun, daca legea nu dispune altfel. 

 Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale sunt alienabile, prescriptibile şi 

sesizabile, cu excepţiile stabilite expres prin lege. În special: 

a) bunurile domeniului privat local pot fi înstrăinate, cu excepţia cazurilor expres stipulate 

prin lege; 

b) bunurile domeniului privat local pot fi urmărite de creditori pentru datoriile unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

c) bunurile domeniului privat pot constitui obiect al gajului sau al unei alte garanţii reale; te 

garanţii reale,  

d) bunurile domeniului privat pot fi dobândite de terţi prin uzucapiune sau prescripţie 

achizitivă. 

 Nu se permite înstrăinarea cu titlu gratuit sau darea în comodat persoanelor fizice cu statut de 

comercianţi sau persoanelor juridice cu scop lucrativ, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.  
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 Componenţa domeniului privat 

 Din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale fac parte următoarele categorii de 

bunuri:  

1. bunurile dobândite de către unităţile administrativ-teritoriale prin modalităţi speciale 

precum: dobândirea bunurilor fără stăpân, abandonate sau rătăcite; dobândirea bunurilor 

vacante; succesiunea legală; comoara; confiscările de orice fel, exproprierea şi declasarea 

bunurilor din domeniul public, imobilele pentru locuinţă, imobilele utilizate de servicii 

publice (dacă nu sunt destinate uzului public sau serviciului public ); 

2. bunurile pe care unităţile administrativ-teritoriale le dobândesc ca orice persoană fizică şi 

juridică de drept comun prin vânzarea-cumpărare, schimb, donaţii, testamente, legate şi 

alte acte juridice prevăzute de lege;  

 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Criteriile şi procedura de determinare a bunurilor din domeniul public local 

 La determinare bunurilor domeniului public local, comuna aplică următoarele criterii:  

a) Criteriul declarării (enumerării) exprese de către lege sau în modul stabilit de către lege 

printr-o decizie a consiliului local, a bunurilor care fac parte din domeniul public; 

b) Criteriul naturii bunurilor sau destinaţiei (afectării) bunurilor uzului direct al publicului;  

c) Criteriul interesului public potrivit căruia în domeniul public sunt incluse bunurile care, 

deşi prin natura lor nu sunt accesibile uzului (folosinţei) direct al publicului, totuşi sunt 

destinate folosirii şi exploatării în cadrul unui serviciu public, pentru realizarea unor 

activităţi în folosul întregii colectivităţi locale.  

 

 Procedura de determinare a bunurilor domeniului public local cuprinde următoarele etape: 

a) Inventarierea din oficiu sau la cererea consiliului local, de către comuna a tuturor bunurilor 

aflate în proprietatea comunei;  

b) Iniţierea procesului de determinare a bunurilor domeniului public local de către consiliul 

local sau de către primar, prin adoptarea dispoziţiei respective şi formarea grupului de 

lucru;  
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c) Analiza de către grupul de lucru a cadrului legal şi stabilirea bunurilor care sunt prevăzute 

expre de lege în calitate de bunuri ale domeniului public; 

d) Inventarierea şi analiza tuturor bunurilor proprietate a comunei şi stabilirea bunurilor care 

conform naturii sale sunt destinate (afectate) uzului direct al public sau care prezintă 

interes public fiind destinate folosirii şi exploatării unui serviciu public în folosul întregii 

colectivităţi locale;  

e) Elaborarea şi perfectarea de către grupul de lucru a unei listei de bunuri care urmează a fi 

incluse în categoria bunurilor domeniului public al comunei;  

f) Înaintarea listei bunurilor domeniului public spre discutarea în cadrul comisiilor 

consiliului local, şi/sau după caz, unei expertize independente;  

g) Aprobarea listei bunurilor domeniului public local prin hotararea consiliului local în 

temeiul unor raporturi sau expertize prin care se demonstrează importanţa, interesul şi 

destinaţia publică a bunului respectiv;  

h) Includerea bunurilor domeniului public în documentele de evidenţă şi inventariere ale 

comunei.  

 

 Clasarea bunurilor domeniului public local 

 Clasarea reprezintă un proces de transferare (trecere) a bunurilor proprietate privată (inclusiv 

a bunurilor din domeniul privat local) prin căile şi mijloacele stabilite de legislaţie, în categoria bunurilor 

domeniului public al comunei; 

 În rezultatul clasării are lor excluderea acestor bunuri din categoria bunurilor proprietate 

privată şi includerea lor în categoria bunurilor proprietate publică locală, cu aplicare faţă de ele a 

regimului juridic de drept public; 

 Procesul de clasare este alcătuit, de regulă, din mai multe etape obligatorii, care se finalizează 

cu adoptarea de către comuna a hotararii şi includerea bunului respectiv în domeniul public local. 

 Mijloacele juridice principale de clasare a bunurilor în domeniul public local sunt: 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, achiziţiile publice efectuate în condiţiile legii, acceptarea 

în condiţiile legii, de consiliul local a actelor de donaţii sau legate; trecerea bunurilor din domeniul 

privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, alte modalităţi de 

dobândire a bunurilor în proprietate unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute de acte legislative;  
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 Oricare ar fi modalitatea juridică de clasare a bunurilor în domeniul public, în actul de clasare 

urmează a fi prevăzută expres utilitatea şi interesul public pe care-l prezintă bunurile ce se clasează, 

precum şi faptul că aceste bunuri se includ în domeniul public local şi devin proprietate publică a 

comunei. 

 

 Declasarea  

 Declasarea (dezafectarea) reprezintă un proces de transfer, prin căile şi mijloacele prevăzute 

de legislaţia în vigoare, a bunurilor din domeniul public local în categoria bunurilor domeniul privat 

local, ca urmare a dispariţiei temeiurilor care au stat la baza includerii lor în domeniul public. 

  În rezultatul declasării are loc schimbarea regimului juridic al bunurilor domeniului public, 

care fiind transferate în categoria bunurilor domeniului privat local, sunt incluse în circuitul civil. Faţă 

de aceste bunuri în continuare se aplică regimul juridic de drept privat, ele devenind alienabile, 

sesizabile şi prescriptibile, cu derogările prevăzute de lege.  

 Declasarea se efectuează prin decizia autorităţii publice locale deliberative adoptată în temeiul 

unui raport sau expertize, după caz, prin care se demonstrează încetarea motivelor pentru care bunurile 

respective au fost incluse în domeniul public.  

 Drept temei pentru iniţierea procedurii de declasare poate servi: 

a) modificare cadrului legal prin excluderea bunurilor respective din categoria bunurilor 

domeniului public sau prin transferare lor expresă în domeniul privat local, fapt confirmat 

printr-un raport de constatare; 

b) anularea sau modificare actelor normative şi a deciziilor prin care bunurile respective au 

fost incluse în domeniul public local;  

c) încetarea de fapt a utilităţii şi interesului public al bunului respectiv, fapt confirmat printr-

o expertiză; 

 

 Transferul 

(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități 

administrativ - teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului 

General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a 

Guvernului, declarându-se din bun de interes public național în bun de interes public 

județean sau local. 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
GESTIONAREA DOMENIUL 

PUBLIC ŞI PRIVAT 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 01 Pagina ...... din ...... 
Exemplar nr.: ........ 

 

17 

(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ - teritoriale în domeniul 

public al statului se face la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv 

a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, declarându-se din 

bun de interes public județean sau local în bun de interes public național. 

(3) Trecerea unui bun din domeniul public al județului în domeniul public al unei unități 

administrativ - teritoriale de pe raza teritorială a județului respectiv se face la cererea 

consiliului local, prin hotărâre a consiliului județean, declarându-se din bun de interes public 

județean în bun de interes public local. 

(4) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ - teritoriale de pe raza 

teritorială a unui județ în domeniul public al județului respectiv se face la cererea consiliului 

județean, prin hotărâre a consiliului local, declarându-se din bun de interes public local în 

bun de interes public județean. 

(5) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ - teritoriale în domeniul 

public al altei unități administrativ - teritoriale de pe raza teritorială a județului respectiv se 

face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului sau 

municipiului în a cărui proprietate se află bunul și prin hotărâre a consiliului local al 

comunei, orașului sau municipiului în a cărui proprietate se transmite. 

(6) Trecerea unui bun din domeniul public al unui județ în domeniul public al altui județ limitrof 

se face la cererea consiliului județean, prin hotărâre a consiliului județean al județului în a 

cărui proprietate se află bunul și prin hotărâre a consiliului județean al județului în a cărui 

proprietate se transmite. 

(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător trecerii de bunuri între domeniul public 

al municipiului București și domeniul public al județului Ilfov. 

(8) Trecerile prevăzute la alin. (5) - (7) se realizează strict în vederea derulării unor obiective de 

investiții și pe durată determinată, prevăzute în hotărârea consiliului local, consiliului 

județean, respectiv municipiului București. 

 

  Modalităţile juridice de constituire a domeniului public local  

 Domeniul public local se constituie prin următoarele modalităţi:  

a) pe cale naturală; 
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b) prin delimitarea bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de cele 

proprietate a statului sau altor unităţi administrativ-teritoriale; 

c) prin achiziţii publice, efectuate în condiţiile legii, dacă bunurile respective sunt incluse 

în domeniul public local;  

d) prin transmitere în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale a bunurilor din 

proprietate statului sau a unei alte unităţi administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;  

e) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică locală;  

f) în baza hotărârii instanţei judecătoreşti;  

g) prin donaţii sau prin legate acceptate de autoritatea publică locală deliberativă a unităţii 

administrativ-teritoriale daca bunul în cauza intra în domeniul public local;  

h) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale în 

domeniul public al acestora, pentru cauza de utilitate publica; 

i) prin alte moduri prevăzute de lege, dacă bunul în cauză intră în domeniul public local; 

 

 Constituirea domeniului public pe cale naturală 

 Resursele naturale de orice natură care sunt de interes public local şi care există sau se vor 

forma în viitor pe teritoriul comunei, în condiţiile legii pot fi incluse în domeniul public local. 

 Pe cale naturală apariţia anumitor bunuri are loc fără concursul comunei şi este determinată în 

exclusivitate de factorii naturali (râuri, obiective acvatice, păduri etc.). 

 În cadrul acestui mod de constituire a domeniului public, comuna doar constată existenţa astfel 

de bunuri şi, după caz, decide privind includerea acestor bunuri în categoria bunurilor domeniului public 

al comunei. 

 

 Delimitarea bunurilor proprietate a comunei de bunurile proprietate a statului  

 Bunurile proprietate a comunei se delimitează şi se separă clar de bunurile care aparţin statului, 

potrivit legii sau în modul stabilit de lege.  

 Delimitarea vizează evidenţa distinctă a patrimoniului comunei competenţa decizională 

exclusivă a consiliului local privind administrarea patrimoniului respectiv şi modul de repartizare a 

veniturilor obţinute din gestionarea acestuia în condiţiile legii.  

 Criteriile principale de delimitare sunt:  
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a) criteriul interesului (local, sau naţional) şi importanţei, care se stabilesc în baza unor studii, 

avize şi expertize specializate;  

b) valoarea economică şi importanţa patrimoniului pentru dezvoltarea comunei sau ţării;  

c) utilizarea patrimoniului pentru amplasarea sistemelor energetice, de transport şi a altor 

sisteme de stat, a obiectivelor de telecomunicaţii şi a serviciilor meteo;  

d) valoarea ştiinţifică, socială, istorică, culturală şi naturală a patrimoniului. 

  Procedura delimitării proprietăţii comunei de proprietate a statului 

 Delimitarea bunurilor proprietate a comunei de cele ale statului se efectuează la iniţiativa 

Consililui local sau celor centrale, prin formarea grupurilor comune de lucru.  

ocal Rezultatele delimitării sunt aprobate prin hotarea de Consiliu local şi prin acte administrative cu 

caracter individual ale autorităţilor publice centrale competente, iar în caz de litigii – de către instanţa 

de judecată.  

 După adoptarea hotararii Consiliului local şi a actului administrativ al autorităţii publice 

centrale competente, sau după caz, a hotărârii instanţei de judecată, prin care se aprobă rezultatele 

delimitării proprietăţii comunei şi a statului, rezultatele delimitării sunt înaintate în Parlament pentru a 

fi aprobate prin lege organică.  

 Adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii organice prin care sunt aprobate rezultatele delimitării 

proprietăţii statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, serveşte temei pentru înregistrarea şi 

introducerea modificărilor în registrul public al bunurilor imobile şi documentele de evidenţă.  

 

 Achiziţii publice  

 Achiziţiile publice reprezintă una din modalităţile principale prin care comuna procura bunuri, 

lucrări sau servicii pentru necesităţile colectivităţii locale . Scopul principal al achiziţiilor publice este 

utilizarea eficientă şi transparentă a creditelor din bugetul comunei . În cadrul procesului de achiziţii 

publice comuna are calitatea de autoritate contractantă. Bunurile dobândite în rezultatul achiziţiilor 

publice se includ în domeniul public local.  

 

 Transmiterea în proprietatea comunei a bunurilor din proprietate statului  

 Transmiterea bunurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a comunei 

are loc la iniţiativa consiliului local sau a autoritatilor centrale.  
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 Consiliul local are dreptul de a solicita transmiterea în proprietate public a comunei a bunurilor 

imobile care sunt situate pe teritoriul ei şi care pot fi folosite pentru satisfacerea nemijlocită a 

necesităţilor colectivităţii locale. În special criteriile în baza cărora autorităţile publice centrale 

competente sunt obligate să transmita bunurile din proprietatea statului în proprietatea comunei sunt:  

pentru obiectele cu destinaţie social-culturală, locativ-comunală, de comerţ şi prestări servicii, de 

transport şi construcţii – utilizarea preponderentă de către populaţie şi agenţii economici din teritoriul 

în cauză a serviciilor (lucrărilor) prestate de acestea, cu excepţia obiectelor de interes sau de importanţă 

: 

a) naţională, finanţarea activităţii cărora se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat;  

b) pentru obiectele de telecomunicaţie şi transport, drumuri şi obiectele din domeniul 

drumurilor – localizarea lor pe teritoriul în cauză, cu excepţia obiectelor de telecomunicaţie 

a operatorilor naţionali, drumurilor naţionale, obiectelor transportului feroviar, aviatic, 

fluvial şi prin conducte de importanţă naţională; 

c) pentru obiectele din agricultură – apartenenţa lor teritorială, cu excepţia obiectelor de 

importanţă naţională; 

d) pentru obiectele din industrie – utilizarea preponderentă de către populaţie şi agenţii 

economici din teritoriul respectiv a producţiei fabricate. 

 Transmiterea bunurilor (patrimoniului) din proprietatea statului în proprietatea publică a 

comunei se face printr-o hotărâre a Guvernului şi numai cu acordul Consiliului local . 

 

 Expropriere pentru cauză de utilitate publică locală 

 Exproprierea pentru cauză de utilitate publică locală reprezintă o modalitate specială şi 

excepţională de achiziţie prin care are loc trecerea forţată a unor bunuri determinate din proprietatea 

privată în proprietatea publică a comunei, în vederea satisfacerii necesităţilor de interes public local şi 

după o dreaptă şi prealabilă despăgubire stabilită prin acord sau pe baza unei hotărâri judecătoreşti. 

 În cazul exproprierii pentru cauză de utilitate publică locală, calitatea de expropriatori o are 

comuna, iar în calitate de expropriaţi sunt persoanele fizice şi juridice de drept privat, bunurile cărora 

sunt expropriate, în condiţiile legii. Atribuţiile de expropriator în numele comunei sunt realizate de către 

autorităţile publice local deliberative şi executive, după caz şi in limitele competenţelor legale.  

 Obiect al exproprierii pentru utilitate publică de interes local pot fi doar următoarele categorii 

de bunuri:  
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a) bunurile imobile: terenurile, subsolul, bazinele de apă şi porţiuni al acestora, pădurile, 

clădirile, construcţiile şi alte obiecte legate de pământ, a căror permutare este imposibilă 

sau le aduce prejudicii iremediabile;  

b) drepturile reale asupra bunurilor imobile: usufruct, uz, abitaţie, superficie, servitute; 

c) bunurile care reprezintă valori cultural-artistice şi istorice de interes public local şi de o 

importanţă excepţională pentru localitatea respectivă.  

d) bunurile domeniului privat al statului. 

 Exproprierea pentru cauză de utilitate publică locală reprezintă un proces format din mai multe 

etape:  

a) Formarea de către autorităţile publice locale deliberative a comisiei abilitate cu dreptul de 

a efectua cercetarea prealabilă şi a stabili existenţa utilităţii publice a ce urmează a fi 

expropriate sau a lucrărilor ce generează exproprierea; 

b) declararea de către autoritatea publică locală deliberativă a utilităţii publice de interes local 

în baza rezultatelor cercetării prealabile publicitatea declarării utilităţii,  

c) înaintarea propunerii de expropriere (notificarea titularilor drepturilor reale),  

d) soluţionarea întâmpinărilor (obiecţiilor) formulate de către titularii drepturilor reale, 

e) procedurile judiciare, în caz de apariţie a litigiilor;  

f) exproprierea propriu-zisă. 

  Punerea în posesie a expropriatorului poate avea loc numai după transferarea dreptului de 

proprietate de la expropriat la expropriator, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Iar transferul dreptul 

de proprietate de la expropriat la expropriator are loc la momentul în care expropriatorul şi-a executat 

în întregime obligaţia de plată a despăgubirilor.  

 

 

 

 Hotărârea instanţei judecătoreşti; 

 Comuna poate dobândi bunuri în proprietate publică prin hotărâre judecătorească, în cazurile 

prevăzute de lege. În special:  

a) în cazul recunoaşterii pe cale judiciară a dreptului de proprietate publică a unităţii 

administrativ-teritoriale asupra anumitor obiecte aflate în litigiu; 

b) în cazul revendicării bunurilor proprietate publică înstrăinate în mod ilicit; 
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c) în cazul confiscării bunurilor dobândite în mod ilicit sau folosite la comiterea contravenţiilor 

şi infracţiuni, dacă ele sunt de utilitate sau interes public local;  

d) în cazul bunurilor abandonate şi fără stăpân, care sunt de interes sau utilitate publică locală. 

 

Procesul transferării bunurilor mobile fără stăpân în proprietatea comunei include următoarele etape:  

a) Identificarea de către comuna, în procesul de inventariere a patrimoniului local, a bunurilor 

care nu au proprietar sau proprietarul cărora nu este cunoscut (bunurile fără stăpân);  

b) Adoptarea deciziei consiliului local prin care bunurile fără stăpân indetificate sunt luate la 

evidenţă; 

c) După expirarea termenului de un an din momentul adoptării deciziei consiliului local, 

autoritatea publică locală executivă depune la instanţa de judecată de la locul aflării bunului 

fără stăpân cererea de declarare a dreptului de proprietate a comunei.  

d) Examinarea de către instanţa de judecată a cererii de declarare a dreptului de proprietate 

publica asupra unui bun imobil fără stăpân cu participarea reprezentantului comunei şi a 

altor persoane interesate.  

e) Adoptarea de către instanţa de judecată a hotărârii prin care bunul fără stăpân se declară 

proprietate a comunei; 

f) După intrarea în vigoare a hotărârii judecătoreşti, autoritatea publică locală deliberativă, 

adoptă decizia prin care bunul respectiv este trecut în domeniul public local sau privat, după 

caz. 

 

 Donaţii şi legate acceptate  

 Donaţia reprezintă un contract, unde o parte (donator) se obliga sa mărească din contul 

patrimoniului sau, cu titlu gratuit, patrimoniul comunei în calitate de donatar. Donaţiile pot fi simple şi 

cu sarcină (condiţionate). Condiţionate (sau cu sarcină) sunt donaţiile în care părţile convin ca efectele 

donaţiei să fie condiţionate de îndeplinirea unei sarcini sau de realizarea unui scop, care poate fi de 

utilitate publică. 

 Legatul reprezintă anumite avantaje patrimoniale (plata unei sume de bani, transmiterea unui 

bun în folosinţă sau proprietate etc.) acordate de către o persoană fizică (testator) în beneficiul comunei.  
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  Modalităţile juridice de constituire a domeniului privat local  

 Modalităţile de drept comun prin care se constituie domeniul privat local sunt: contractul de 

vânzarea-cumpărare, de schimb, de donaţia, de înstrăinarea a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, 

de rentă, de tranzacţie, succesiunea testamentară şi legatul.  

 Modalităţile speciale de constituire a domeniul privat sunt: renunţarea la dreptul de proprietate 

asupra bunurilor imobilelor de către persoanele fizice şi juridice, în condiţiile legii, dobândirea bunurilor 

fără stăpân, abandonate sau rătăcite; dobândirea bunurilor vacante; succesiunea legală; comoara; 

confiscările de orice fel, declasarea bunurilor din domeniul public, realizate în condiţiile prezentei legi 

şi a altor acte legislative.  

  Bunurile dobândite de către comuna în baza modalităţilor prevăzute anterior se includ în 

domeniul privat local, dacă prin lege sau actul prin care este constituit dreptul de proprietate nu se 

prevede expres includerea acestor bunuri în domeniul public local.  

 

 Modalităţile de încetare a dreptului de proprietate a comunei 

 Dreptul de proprietate a comunei încetează în cazul în care bunurile respective pier, sunt 

distruse, înstrăinate prin modalităţi prevăzute de lege (inclusiv prin privatizare), sau au fost transmise 

în proprietatea statului sau a altor unităţi administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.  

 Dreptul de proprietate publică asupra bunurilor domeniului public local poate înceata doar, 

daca bunul a pierit, a fost distrus sau a fost declasat (trecut în domeniul privat local), în conformitate cu 

prevederile prezentei legii.  

 Dreptul de proprietate privată a comunei asupra bunurilor domeniului privat local încetează 

prin: pierire (distrugere), privatizare, schimb şi donaţie, trecerea lor în domeniul public local sau 

naţional (clasare), în condiţiile legi; expropriere pentru cauză de utilitate publică naţională, delimitare, 

transferare cu titlu gratuit în proprietatea statului sau a altei unităţi administrativ-teritoriale, alte 

modalităţi.   

 Oricare ar fi modalitatea de încetare a dreptului de proprietate a comunei, ea urmează a fi 

aprobată (constată) de către consiliul localprin hotarare adoptată în temeiul unei expertize şi în 

conformitate cu Legea cu privire la administraţia publică locală. 

 Evidenta contabil-financiara a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei 

se tine distinct în contabilitate, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor si 

aprobate prin hotărâre a Guvernului.  
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 Inventariere şi delimitarea bunurilor comunei  

 Comuna efectueaza inventarierea si delimitarea bunurilor domeniului public şi privat local, în 

conformitate cu actele normative în vigoare. 

 Registrul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei se întocmeşte, de comisii 

special constituite de Consiliul local. Registrele întocmite se aprobă de către Consiliul local.  

 Rezultatele inventarierii aprobate se centralizează de Consiliul judetean si se trimit 

Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, sa se ateste apartenenţa bunurilor la domeniul public de interes 

local.  
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 Juridic E V Ap Ah 

2 Cadastru E V   

3 Registrul Agricol E V   

4 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

 

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI 

 

 

P.O. DP. 02 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 
Musteață Cristian 

Ștefan 
Responsabil 16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Domeniu 

public și 

privat 

Responsabil 

Musteață 

Cristian Ștefan 

 

 

Sandu Teodor 

16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 

Domeniu 

public și 

privat 

Responsabil 

Musteață 

Cristian Ștefan 

 

 

Sandu Teodor 

16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie activitatile desfasurate in cursul primirii, verificarii, intocmirii proceselor 

verbale de recepție a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora (instalațiile aferente 

acestora se referă la instalațiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilație, de 

climatizare/condiționare aer, de alimentare cu apă și de canalizare, exclusiv instalațiile, utilajele și 

echipamentele tehnologice industriale). 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Recepția constituie o componentă a sistemului calității în construcții și este actul prin care 

investitorul declară că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve și că aceasta poate fi dată în folosință. 

Prin actul de recepție se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu 

prevederile contractului și ale documentației de execuție.  

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se aplica de către persoanele din cadrul Compartimentului domeniul public și privat 

din aparatul de specialitate al primăriei, în strânsă colaborarea cu celelalte compartimente ale primăriei. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la activitatea 

de gestionare a domeniului public si privat al comunei; 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi:  

- Compartimentul Domeniu public și privat; 

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment secretariat / secretar; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură / Patrimoniu; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839 din 12 octombrie 2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii. 

- HG nr. 273 / 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor (titlu 

modificat prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 343/2017) cu modificările şi completările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Definiții : 

 investitor - persoană fizică sau juridică, precum și orice entitate publică care, în calitate 

de parte contractantă, finanțează contractul de lucrări/de execuție pentru realizarea de 

construcții noi, precum și/sau intervenții la construcții existente, urmărește îndeplinirea 

lui, efectuează recepția la terminarea lucrărilor și preia construcția de la executant; 

 executant - persoană juridică care, în calitate de parte contractantă, realizează lucrările 

contractate; 

 proprietar - persoană fizică sau juridică, precum și orice entitate publică, beneficiară a 

lucrărilor de construire/desființare recepționate de către investitor prin proces - verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor și care îndeplinește obligațiile prevăzute de 

reglementările în vigoare în sarcina sa; 

 proces - verbal de recepție parțială - act prin care se atestă stadiul fizic de execuție a 

construcției, în scopul înscrierii dreptului de proprietate asupra acesteia în cartea 

funciară, identificându-se cu procesul - verbal de constatare privind stadiul realizării 

construcției, în sensul Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Proprietar - după încheierea 

procesului-verbal de recepție de la terminarea lucrărilor, investitorul poartă denumirea 

generică de proprietar. 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

 Recepția construcțiilor constituie o componentă a sistemului calității și reprezintă un proces 

complex prin care se certifică, în condițiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcții 

noi sau a unor intervenții la construcții existente, cu respectarea cerințelor fundamentale aplicabile și în 

conformitate cu prevederile autorizației de construire/desființare, precum și ale documentelor prevăzute 

în cartea tehnică a construcției. 

 

Recepția construcțiilor de orice categorie și clasă de importanță se efectuează de către 

investitor/proprietar atât pentru construcții noi, cât și în cazul intervențiilor la construcții existente, 

pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare, și se realizează în două etape:  

a) recepția la terminarea lucrărilor; 

 b) recepția finală, la expirarea perioadei de garanție.  

 

Recepția poate fi admisă sau respinsă, motivat.  

 

Recepția la terminarea lucrărilor și, respectiv, recepția finală pot fi realizate și pentru 

părți/obiecte/sectoare din/de construcție, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere 

fizic și funcțional. 

 

 Construcția poate fi dată în folosință doar în cazul admiterii de către investitor a recepției la 

terminarea lucrărilor, preluării construcției de către proprietar și obținerii de către acesta a autorizațiilor 

necesare utilizării construcției. Prin admiterea recepției se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit 

obligațiile în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuție, ale documentației privind 

proiectarea, ale autorizației de construire/desființare, precum și ale documentației privind execuția. 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- Comunicare privind finalizarea lucrărilor; 

- Notificare factori abilitați; 

- Dispoziția primarului comunei privind comisia de recepție; 
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- Referat proiectant și a dirigintelui de șantier; 

- Referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului; 

- Procesele - verbale de recepție; 

- Cartea tehnică a construcției. 

  

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

- Comunicare privind finalizarea lucrărilor – executantul confirmă că lucrărilor au fost 

finalizate; 

- Notificare factori abilitați – referitoare la desemnarea unui reprezentant în comisia de 

recepție, de către organismele abilitate (ISC, ISU, etc.); 

- Dispoziția primarului de numire a comisiei de recepție; 

- Referat proiectant și ale dirigintelui de șantier – punctele de vederea ale acestora, pe 

specialități, privind execuția construcției; 

- referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmărirea comportării în 

exploatare a construcției, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce le revin 

potrivit legii; 

- Proces verbal de recepție - observațiile și concluziile comisie de recepție la terminarea 

lucrărilor, respectiv de recepție finală; 

- Cartea tehnică a construcției - cuprinde documentația privind proiectarea, documentația 

privind execuția, documentația privind recepția și documentația privind urmărirea 

comportării în exploatare și intervenții în timp asupra construcției. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Documentele aferente recepție implică executantul, proiectantul, dirigintele de șantier, 

investitorul / beneficiarul lucrarilor, alte instituții abilitate (ISC, Comandamentul de pompieri, etc.).  

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 
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8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

- Finalizarea lucrărilor; 

- Recepția – convocarea comisie de recepție, întocmirea procesului verbal de recepție; 

- Cartea tehnică a construcției – întocmirea și predarea acesteia investitorului  

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 

RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  

 Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizației de 

construire/desființare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, respectiv a lucrărilor 

aferente părților/obiectelor/sectoarelor din/de construcție, și solicită acestuia, prin document scris cu 

confirmare de primire, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei și locului de 

întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. 

 

 În termen de 5 zile de la primirea comunicării, investitorul:  

a. solicită factorilor abilitați desemnarea de către aceștia a reprezentanților în comisia de 

recepție la terminarea lucrărilor; 

b. stabilește data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia de recepție 

la terminarea lucrărilor; 

c. transmite Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. comunicarea executantului către 

investitor, referatele pe specialități întocmite de proiectant și de dirigintele/diriginții de 

șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea și valoarea, fără TVA, a lucrărilor 

executate supuse recepției în vederea eliberării adeverinței prin care se confirmă plățile 

efectuate către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.  

 

 Investitorul numește comisia de recepție în maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor, 

de la factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor și transmite membrilor comisiei de 

recepție, executantului și proiectantului data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea 

comisia. 
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 Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:  

a. un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei; 

b. un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis 

autorizația de construire/desființare; 

c. 1 - 3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria 

și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în 

proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai 

investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană 

fizică autorizată, după caz, potrivit legii.  

 

 Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor se completează, în mod obligatoriu, 

cu:  

a. un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. în următoarele 

cazuri:  

- pentru obiective de investiții, indiferent de sursa de finanțare, care constau în 

realizarea de construcții noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcții, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de importanță A - 

“excepțională”, B - “deosebită” și C - “normală”, precum și în cazul lucrărilor de 

intervenții la aceste categorii de construcții; 

- pentru obiective de investiții de interes public sau social finanțate total sau parțial din 

fonduri publice, care constau în realizarea de construcții noi încadrate, conform 

prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și 

completările ulterioare, în categoria de importanță D - “redusă”, precum și în cazul 

lucrărilor de intervenții la aceste categorii de construcții;  

b. un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situații de urgență județene, pentru 

categoriile de construcți, prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

c. un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură/Direcția pentru Cultură 

a Municipiului București, în cazul construcțiilor nominalizate în lista monumentelor istorice; 
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d. un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau 

nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții care constau în 

realizarea de construcții noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de 

importanță A - “excepțională” sau B - “deosebită”, respectiv la lucrări de intervenții la aceste 

categorii de construcții, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea 

documentațiilor tehnico - economice este de competența Guvernului.  

  

 Secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este asigurat de un diriginte de șantier 

autorizat implicat în verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcției și a 

intervențiilor la construcția existentă, care întocmește, în numele investitorului, documentele de recepție 

la terminarea lucrărilor și constituie carte tehnică a construcției. Dirigintele de șantier autorizat nu face 

parte din componența comisiei de recepție. 

 

 Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de 

invitați, la recepția la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, 

republicată. 

  

 Comisia de recepție la terminarea lucrărilor se întrunește la data, ora și locul fixate, iar 

președintele acesteia, numit de investitor, stabilește programul după care va fi realizată recepția la 

terminarea lucrărilor. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii 

numiți ai acesteia. 

 

 În vederea desfășurării în bune condiții a recepției la terminarea lucrărilor, investitorul are 

obligația de a pune la dispoziția comisiei de recepție la terminarea lucrărilor documentația privind 

proiectarea și execuția lucrărilor, precum și alte documente solicitate în scris și pe care comisia le 

consideră necesare în acest sens. 

 

 Comisia de recepție la terminarea lucrărilor examinează:  

a. respectarea prevederilor din autorizația de construire, precum și avizele/acordurile și 

condițiile de execuție impuse de autoritățile competente, 
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b. executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuție, 

ale documentației de proiectare, ale documentației de execuție și ale reglementărilor 

specifice, cu respectarea cerințelor fundamentale, conform legii; 

c. terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări/de execuție încheiat între 

investitor și executant și în documentația anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente 

părților/obiectelor/sectoarelor din/de construcție; 

d. documentele care intră în componența cărții tehnice a construcției, inclusiv proiectul 

tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - “as built”, dispozițiile de 

șantier, procesele - verbale de lucrări ascunse, procesele - verbale de control în faze 

determinante, precum și orice alt document aferent proiectării și execuției lucrărilor; 

e. existența devizului general actualizat la terminarea lucrărilor și/sau a documentelor care 

certifică valoarea calculată de autoritatea administrației publice competente care a emis 

autorizația de construire/desființare în vederea regularizării taxei de autorizare, din care 

să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum și a cotelor legal datorate 

Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.; 

f. adeverința eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin care se confirmă 

plățile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către Inspectoratul de Stat în 

Construcții - I.S.C. sumele aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, și în Legea nr. 10/1995, republicată, precum și penalităților 

aferente, dacă este cazul; 

g. existența certificatului de performanță energetică, conform prevederilor Legii nr. 

372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, după caz; 

h. procesul - verbal de recepție parțială, prevăzut în cazul preluării de către investitor a unei 

părți din construcție, pe stadii fizice de execuție, după caz; 

i. referatele pe specialități întocmite de proiectant și dirigintele de șantier cu privire la 

modul în care a fost executată lucrarea; 

j. alte documente pe care le consideră necesare.  

  

 Pe parcursul examinării construcției și a documentelor puse la dispoziție, membrii comisiei de 

recepție la terminarea lucrărilor pot solicita investitorului, justificat, prezentarea altor documente 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 02 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

43 

relevante, precum și realizarea de expertize tehnice, ridicări topografice, încercări suplimentare, probe, 

măsurători și alte teste. 

 

 Recepția se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcției și analizarea 

documentelor specificate anterior. 

 

 La terminarea examinării nemijlocite a construcției, comisia de recepție la terminarea lucrărilor 

întocmește procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în care consemnează:  

a. constatări în urma examinării vizuale a construcției și analizării documentelor specifice; 

b. valoarea finală a lucrărilor executate, cu și fără TVA; 

c. realizarea măsurilor prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de 

execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor; 

d. aspectele care trebuie să fie remediate, precum și termenul de remediere; 

e. eventuale explicații și/sau observații ale executantului; 

f. refuzul executantului de a semna procesul - verbal de recepție, după caz; 

g. situațiile de absență a unor membri ai comisiei sau invitați convocați; 

h. decizia de admitere sau de respingere a recepției sau, după caz, decizia de suspendare a 

procesului de recepție; 

i. perioada de garanție a lucrărilor.  

 

 Decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor se ia cu majoritatea membrilor comisiei. În 

situația în care reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de 

construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru 

cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații 

de urgență propun respingerea recepției, aceasta nu poate fi admisă. 

  

 Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție la 

terminarea lucrărilor dacă constată următoarele:  

a. existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură 

să afecteze utilizarea construcției conform destinației sale; 
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b. existența unor lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care pot 

afecta cerințele fundamentale aplicabile; 

c. construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru 

asigurarea utilității construcției conform destinație' preconizate, potrivit Legii nr. 

10/1995, republicată; 

d. existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrărilor 

realizate și necesitatea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le 

clarifica; 

e. investitorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție la terminarea lucrărilor 

documentele specifice.  

 În cazul în care comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de 

recepție, aceasta încheie un proces - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea 

lucrărilor, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii 

aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia 

comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului - verbal de suspendare a 

procesului de recepție la terminarea lucrărilor, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de 

remediere este stabilit de comisia de recepție la terminarea lucrărilor împreună cu executantul și nu 

poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului - verbal de suspendare. 

 

 În cazul în care executantul nu remediază aspectele specificate anterior, în termenul de 

remediere, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, investitorul 

este în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata 

prejudiciului produs, potrivit legii. 

 

 Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide admiterea recepției la terminarea lucrărilor 

în cazul în care nu se constată existența situațiilor de suspendare a procedului de recepție, sau, în caz 

contrar, dacă acestea au fost remediate de executant în termenul de remediere stabilit sau de investitor. 

 

 Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide respingerea recepției la terminarea lucrărilor 

în situația în care:  

a. comisia de recepție la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcția; 
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b. executantul nu remediază elementele care au dus la suspendarea procesului de recepție, 

inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor 

suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere; 

c. nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în 

documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor; 

d. se constată vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia 

sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, 

reproiectări, refaceri de lucrări și altele; 

e. reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de 

construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor 

județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al 

inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției; 

f. se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire.  

 

 În conformitate cu decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul 

aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea 

recepției și semnează procesul - verbal la terminarea lucrărilor. 

  

 Data finalizării recepției la terminarea lucrărilor este data semnării de către investitor a 

procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor stabilită prin 

contractul de execuție începe la data prevăzută anterior, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

  

 După încheierea procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul nu poate 

emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele asemenea decât cele 

consemnate în procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Fac excepție viciile ascunse 

descoperite în termenul stabilit conform legii, precum și viciile structurii de rezistență rezultate din 

nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării construcției, descoperite 

pe toată durata de existență a construcției. 
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 Investitorul preia construcția de la executant în baza procesului - verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor. În cazul în care investitorul nu îndeplinește și calitatea de proprietar predă, la rândul său, 

proprietarului construcția recepționată potrivit prezentului regulament. 

 

 Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost 

respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija și 

pe cheltuiala investitorului. 

  

  Procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data 

finalizării recepției, de către investitor:  

a. proprietarului; 

b. executantului; 

c. proiectantului; 

d. autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de 

construire/desființare; 

e. Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. 

f. tuturor factorilor implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor, care au semnat 

procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  

 

 

RECEPȚIA FINALĂ  

 Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale, 

în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută de 

lege sau cea ofertată de către executant în cadrul procedurii de achiziție a execuției lucrărilor și 

menționată în contractul de execuție/lucrări, care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege. 

 

 Din componența comisiei de recepție finală fac parte:  

a. un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociația de proprietari, care este și 

președintele comisiei; 

b. un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplinește și 

calitatea de proprietar; 
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c. 1 - 3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de 

categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de proprietar/asociația de 

proprietari, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; 

aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai proprietarului, cu contract de muncă sau 

pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit 

legii.  

 Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de 

invitați, la recepția finală. 

  

 Comisia de recepție finală se întrunește la data, ora și locul stabilite și verifică obligatoriu 

următoarele:  

a. procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor; 

b. referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmărirea comportării în 

exploatare a construcției, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce le 

revin potrivit legii; 

c. cartea tehnică a construcției completată; 

d. remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanție a 

lucrărilor de construcții, după caz.  

  

 Comisia de recepție finală poate cere proprietarului, în cazuri justificate și/sau în cazul apariției 

unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, efectuarea de 

expertize tehnice, încercări suplimentare, probe și alte teste. 

  

 Comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală dacă descoperă 

apariția, în perioada de garanție, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea 

necorespunzătoare a construcției, care pot fi înlăturate. În cazul în care comisia de recepție finală decide 

suspendarea procesului de recepție finală, aceasta încheie un proces - verbal de suspendare a procesului 

de recepție finală, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul 

remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar investitorul comunică 

executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului - 

verbal de suspendare a procesului de recepție finală. 
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  Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție finală împreună cu executantul și nu 

poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului - verbal de suspendare a procesului de recepție 

finală. 

 În cazul în care executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, 

proprietarul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, proprietarul este în drept 

să execute remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului 

produs, potrivit legii. 

  

  Comisia de recepție finală decide admiterea recepției finale în cazul în care nu se descoperă 

existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum 

și în cazul în care acestea au fost înlăturate. 

  

 Comisia de recepție finală decide respingerea recepției finale în cazul apariției unor vicii, altele 

decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care nu pot fi înlăturate și care 

prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun 

expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. 

  

  Comisia de recepție finală prezintă proprietarului procesul - verbal de recepție finală, cu 

observațiile participanților și cu decizia comisiei. 

 

 În conformitate cu decizia comisiei de recepție finală, proprietarul aprobă, în termen de 3 zile 

de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul - verbal 

de recepție finală. 

  

 Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție finală a fost respinsă din cauza neîndeplinirii 

condițiilor privind cerința fundamentală - rezistență mecanică și stabilitate, până la finalizarea 

remedierilor de către executant. 

 Data finalizării recepției finale este data semnării de către proprietar a procesului - verbal de 

recepție finală. 
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 Procesul - verbal de recepție finală se comunică de către proprietar, respectiv asociația de 

proprietari legal constituită, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției:  

a. autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de 

construire/desființare; 

b. executantului; 

c. Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.  

 

 

 NORME DE ÎNTOCMIRE  A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI  

 Cartea tehnică a construcției se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, 

execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea în timp a construcției. Cartea tehnică 

se definitivează înainte de recepția finală. 

 Cartea tehnică, după întocmire, se completează și se păstrează pentru fiecare obiect de 

construcții de către investitor sau, după caz, de către proprietar. Cartea tehnică a construcției se 

întocmește într-un singur exemplar. 

 

 Cartea tehnică a construcției conține documentația de bază și centralizatorul cu părțile sale 

componente. Ea va cuprinde următoarele capitole:  

 capitolul A: Documentația privind proiectarea; 

a. acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcției și avize de specialitate 

care au stat la baza întocmirii proiectului; 

b. autorizația de construire; 

c. documentația tehnică ce se referă la construcția respectivă (caracteristici, detalii de 

execuție pentru elementele structurii de rezistență, precum și pentru celelalte părți de 

construcție care asigură funcționalitatea și siguranța în exploatare, precum și 

schemele de instalații efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, 

executant sau proprietar pe parcursul execuției construcției, însușite de verificatori 

de proiecte și/sau experți tehnici, după caz); 

d. breviarele de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor 

de dimensionare și verificare etc.); 
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e. indicarea distinctă a diferențelor față de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea 

cauzelor care au condus la aceste diferențe; 

f. caietele de sarcini privind execuția lucrărilor; 

g. copii. 

 capitolul B: Documentația privind execuția; 

a. procesul - verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general; 

b. înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției 

lucrărilor, precum și celelalte documentații întocmite conform reglementărilor 

tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, 

agrementele tehnice, certificatele de conformitate și de performanță ale produselor 

puse în operă, condica de betoane, registrul proceselor - verbale de lucrări ascunse, 

actele de control încheiate de către organele de control, registrul unic de comunicări 

și dispoziții de șantier, procesele - verbale de probe specifice și speciale etc.); 

c. procesele - verbale de recepție a terenului de fundare, a fundațiilor și structurii de 

rezistență, procesele - verbale, de admitere a fazelor determinante; 

d. procesele - verbale privind montarea instalațiilor de măsurare prevăzute prin 

proiectul de urmărire specială a construcțiilor, dacă este cazul, precum și 

consemnarea citirilor inițiale de la care încep măsurătorile; 

e. expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara 

celor prevăzute de reglementările tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca 

necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuției sau ca 

urmare a unor greșeli de execuție; 

f. caietele de atașament, jurnalul principalelor evenimente (inundații, cutremure, 

temperaturi excesive etc.), procese - verbale de constatare privind stadiul realizării 

construcției.  

 capitolul C: Documentația privind recepția; 

a. procesele - verbale de recepție (la terminarea lucrărilor și finală), precum și alte acte 

anexate acestora - pe care comisia de recepție finală le consideră necesare a fi păstrate 

în cartea tehnică a construcției; 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 02 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

51 

b. alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție, prin care se prevăd 

verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obținute și a modului 

de rezolvare. 

 capitolul D: Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea 

comportării în timp și postutilizarea construcției.  

a. prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcției, 

instrucțiunile de exploatare și întreținere și lista prescripțiilor de bază care trebuie 

respectate pe timpul exploatării construcției, documentația de interpretare a urmăririi 

comportării construcției în timpul execuției și al exploatării; 

b. proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepția finală a lucrărilor, modificări 

ale construcției față de proiectul inițial efectiv realizat; 

c. actele de constatare a unor deficiențe apărute după recepția executării lucrărilor și 

măsurile de intervenție luate (procese - verbale de remediere a defectelor); 

d. proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare, urmărire în 

timp), dacă este cazul; 

e. procesul - verbal de predare - primire a instalațiilor de măsurare prevăzute prin 

proiectul de urmărire specială a construcției încheiat între executant și beneficiar, 

dacă este cazul; 

f. referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă 

este cazul; 

g. procesele - verbale de predare - primire a construcției în cazul schimbării 

proprietarului; 

h. jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa 

care face parte integrantă din prezentele norme. Acolo unde este posibil, documentele 

cuprinse în cartea tehnică a construcției vor putea fi stocate pe suporturi 

informaționale.  

 

 Modul de întocmire și de completare a cărții tehnice a construcției se controlează în mod 

obligatoriu de către:  

 comisiile de recepție finală a obiectelor de construcție, cu ocazia recepției; 
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 organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuții în acest domeniu.  

 Cartea tehnică a construcției se păstrează pe toată durata de existență a obiectivului până la 

demolarea sa; după demolare, proprietarul predă exemplarul complet la arhiva unităților administrativ 

- teritoriale, pentru păstrare. Înainte de predarea cărții tehnice a construcției, ea va fi completată cu 

modul de desfășurare a acțiunii de postutilizare, pe baza instrucțiunilor elaborate de proiectant. 

 

 La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcției va fi predată noului proprietar, care 

va avea obligația păstrării și completării acesteia, consemnând faptul în procesul - verbal de predare - 

primire și în jurnalul evenimentelor.  
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 
Domeniu public și 

privat 
E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 02 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

54 

10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1 Proces - verbal de recepție parțială 

Anexa 2 Proces - verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

Anexa 3 Proces - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor 

Anexa 4 Proces - verbal de recepție finală 

Anexa 5 Proces - verbal de suspendare a procesului de recepție finală 

Anexa 6 Cartea tehnică a construcției 
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ANEXA Nr. 1 

Comuna Prisacani 

Județul Iași 

 

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ 

Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

privind stadiul fizic de execuție a construcției aferente investiției, . . . . . . . . . ., lucrări executate în 

cadrul Contractului nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .  

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:  

- adresa administrativă 

 - număr cadastral/număr topografic 

 - număr carte funciară  

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . 

. la data de . . . . . . . . . ., cu valabilitate până la data: . . . . . . . . . . 

 3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)  

. . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . .  

4. Secretariatul a fost asigurat de . . . . . . . . . . - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile . . . 

. . . . . . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . 

 5. Stadiul fizic de execuție:  

. . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . .  

6. Alte mențiuni . . . . . . . . . . 

 7. Prezentul proces - verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total 

de . . . . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare.  

  

 Executant, . . . . . . . . . .   Investitor, . . . . . . . . . .    

  

Alți participanți:  
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ANEXA Nr. 2 

Comuna Prisacani 
Județul Iași 

APROB ADMITEREA/RESPINGEREA 

 Primar  . . . . . . . . . .      

  

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE 

la terminarea lucrărilor 

Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul 

Contractului nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .  

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:  

- adresa administrativă 

 - număr cadastral/număr topografic 

 - număr carte funciară  

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la 

data de . . . . . . . . . ., cu valabilitate până la data: 

 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: . . . . . . . . . . până la data: . . . . . . . . . ., fiind 

formată din:  

Președinte: (nume și prenume) . . . . . . . . . . 

 Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)  

. . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . .  

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)  

. . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . .  

5. Secretariatul a fost asigurat de . . . . . . . . . . - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile . . . . . . . 

. . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . 
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 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:  

6.1. Capacități fizice realizate 

 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție 

la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, 

încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse 

în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal; 

 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție 

din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces 

- verbal. 

 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi 

înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în 

care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. 

 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de . . . . . . . . . . lei (cu și fără TVA). 

 6.6. Perioada de garanție . . . . . . . . . . 

 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina 

nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității 

administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat 

în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București 

sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):  

. . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . .  

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:  

o admiterea recepției la terminarea lucrărilor 

 o respingerea recepției la terminarea lucrărilor  

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:  

. . . . . . . . . .  

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:  

. . . . . . . . . .  

10. Prezentul proces - verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . 

. . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare. 

 11. Alte mențiuni . . . . . . . . . .  
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   Comisia de recepție     

    

Președinte: . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . (semnătura)    

    

Membri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    

Alți participanți: Proiectant: . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .    

    

Executant: . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . .    
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ANEXA Nr. 3 

Comuna Prisacani 
Județul Iași 

 

PROCES - VERBAL DE SUSPENDARE 

 a procesului de recepție la terminarea lucrărilor 

 Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .  

 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul 

Contractului nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .  

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:  

- adresa administrativă 

 - număr cadastral/număr topografic 

 - număr carte funciară  

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la 

data de . . . . . . . . . ., cu valabilitate până la data: . . . . . . . . . . 

 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: . . . . . . . . . . până la data: . . . . . . . . . ., fiind 

formată din:  

Președinte: (nume și prenume) . . . . . . . . . . 

 Membri: 

 (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)  

. . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . .  

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)  

  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

  

5. Secretariatul a fost asigurat de . . . . . . . . . . - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile . . . . . . . 

. . ., Autorizație nr. . . . . . . . . . 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:  
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6.1. Capacități fizice realizate . . . . . . . . . . 6.2. Din documentația scrisă și desenată prezentată au lipsit sau 

sunt incomplete piesele prevăzute în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal. 6.3. Nu au fost 

finalizate/executate lucrările și cantitățile de lucrări cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - 

verbal. 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal au fost realizate 

necorespunzător, nu respectă prevederile proiectului, prezintă neconformități, neconcordanțe, defecte, 

deficiențe ori vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției 

conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, 6.5. 

Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări 

suplimentare, alte teste și documente etc.):  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție la terminarea 

lucrărilor, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de . . . . . . . . . . zile. 8. Comisia de 

recepție motivează decizia luată prin:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10. Prezentul proces - verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . 

. . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare. 11. Alte mențiuni . . . . . . . . . .  

  

   Comisia de recepție     

    

Președinte: . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . (semnătura)    

    

Membri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    

Alți participanți: Proiectant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    

Executant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
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ANEXA Nr. 4 

Comuna Prisacani 
Județul Iași 

 

 APROB ADMITEREA/RESPINGEREA  

Primar . . . . . . . . . .      

 

 PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ  

Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .  

 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul 

Contractului nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .  

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:  

- adresa administrativă - număr cadastral/număr topografic - număr carte funciară  

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul - verbal nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . 

. . . comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: . . . . . . . . . . 3. Termenul de garanție al lucrărilor: 

. . . . . . . . . . 4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . ., 

fiind formată din:  

Președinte: (nume și prenume) . . . . . . . . . . Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)  

  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

  

5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)  

  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

  

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție 

finală a constatat următoarele:  

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de . . . . . . . . . . 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate 

în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor 

tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în 

termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal; 6.3. Cartea tehnică a 

construcției și fișa sintetică a lucrării au fost/nu au fost completate integral. 6.4. Instrucțiunile de exploatare 
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și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/nu sunt în posesia proprietarului. 6.5. Construcția s-a 

comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de . . . . . . . . . . până în 

prezent, respectiv pe o durată de . . . . . . . . . . luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea 

necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces - 

verbal.  

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:  

o admiterea recepției la terminarea lucrărilor o respingerea recepției la terminarea lucrărilor  

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10. Prezentul proces - verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . 

. . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare. 11. Alte mențiuni . . . . . . . . . .  

  

   Comisia de recepție     

    

Președinte: . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . (semnătura)    

    

Membri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    

Alți participanți: Proiectant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    

Executant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
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ANEXA Nr. 5 

Comuna Prisacani 
Județul Iași 
 

 PROCES - VERBAL DE SUSPENDARE a procesului de recepție finală  

Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .  

 privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției . . . . . . . . . ., lucrări executate în cadrul 

Contractului nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . încheiat între . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . .  

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:  

- adresa administrativă - număr cadastral/număr topografic - număr carte funciară  

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul - verbal nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . 

. . ., comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: . . . . . . . . . . 3. Termenul de garanție al lucrărilor: 

. . . . . . . . . . 4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . ., 

fiind formată din:  

Președinte: (nume și prenume) . . . . . . . . . . Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)  

  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

  

5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)  

  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

  

6. În urma examinării lucrării comisia de recepție finală a constatat următoarele:  

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de . . . . . . . . . . 6.2. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat 

corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de . . . . . . . . . . până în prezent, respectiv pe o durată 

de . . . . . . . . . . luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției 

constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal.  

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție finală, 

stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de . . . . . . . . . . zile. 8. Comisia de recepție 

motivează decizia luată prin:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10. Prezentul proces - verbal, conținând . . . . . . . . . . file și . . . . . . . . . . anexe numerotate, cu un total de . . 

. . . . . . . . file, a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . exemplare. 11. Alte mențiuni . . . . . . . . . .  

  

   Comisia de recepție     

    

Președinte: . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . (semnătura)    

    

Membri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    

Alți participanți: Proiectant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    

Executant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
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ANEXA Nr. 6 

Comuna Prisacani 
Județul Iași 

 

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI  

Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcției  

 1. Fișa de date sintetice. 2. Capitolul A*): Documentația privind proiectarea 3. Capitolul B*): Documentația 

privind execuția 4. Capitolul C*): Documentația privind recepția 5. Capitolul D*): Documentația privind 

exploatarea, repararea, întreținerea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției 6. Jurnalul 

evenimentelor Capitolul A*) Documentația privind proiectarea, respectiv proiectul real executat  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Capitolul B*) Documentația privind execuția  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Capitolul C*) Documentația privind recepția  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Capitolul D*) Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp și 

postutilizarea construcției  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

FIȘA DE DATE SINTETICE 

 1. Obiectul de construcție  

Denumire: . . . . . . . . . . Localizare: . . . . . . . . . .  

 2. Investitorul  

Denumire: . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . .  

 3. Delegații investitorului cu sarcini de verificare a calității construcției  

Numele și prenumele: . . . . . . . . . . Funcția: . . . . . . . . . . Atribuția: . . . . . . . . . .  

 4. Proiectantul lucrării  

a) Unitate proiectant general  

Denumire: . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . Unitate subproiectant Denumire: . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . 

. . .  

b) Șef de proiect  

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .  

c) Proiectanți de specialitate  
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Specialitatea: . . . . . . . . . . Numele și prenumele: . . . . . . . . . . Unitatea de care aparține Denumire: . . . . . . . 

. . . Adresa: . . . . . . . . . .  

 5. Verificatori de proiecte atestați, pe specialități  

Numele și prenumele: . . . . . . . . . . Certificat de atestare seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . .  

 6. Executantul construcției  

a) Antreprenor  

Antreprenor general  

Denumire: . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . .  

Subantreprenor de specialitate  

Specialitatea: . . . . . . . . . . Denumire: . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . .  

b) Șef de șantier  

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .  

c) Șef punct de lucru  

Numele și prenumele: . . . . . . . . . .  

 7. Modificări intervenite în datele de la pct. 1 - 6: Se va scrie modificarea și data la care se efectuează 

aceasta. 8. Experții tehnici atestați care au verificat calitatea și comportarea construcției  

Numele și prenumele: . . . . . . . . . . Certificat de atestare seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . .  

 9. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor  

Numele și prenumele: . . . . . . . . . . Calitatea: . . . . . . . . . . Unitatea de care aparțin: . . . . . . . . . .  

 10. Comisia de recepție finală  

Numele și prenumele: . . . . . . . . . . Unitatea de care aparțin: . . . . . . . . . .  

 11. Data începerii execuției: . . . . . . . . . . 

 12. Data admiterii recepției la terminarea lucrărilor: . . . . . . . . . . 

 13. Data admiterii recepției finale: . . . . . . . . . . 

 14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcției: . . . . . . . . . . 

 15. Alte date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentației de bază și copiile 

borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte. 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII CAPITALE,  

CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE 

 

P.O. DP. 03 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Moscu Ioan Responsabil 16.04.2018 

 

1.2 Verificat Luchian Ionela 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Domeniu 

public și 

privat 

Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Membru  Luchian Ionela 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 

Domeniu 

public și 

privat 

Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie activitatile desfasurate în cazul execuției lucrărilor de reabilitare, reparații 

capitale, consolidări și / sau modernizări ale clădirilor aflate în administrarea comunei. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Procedura descrie activitatile, incepand cu evaluarea cerintelor formulate de catre 

compartimentele functionale, continuand cu transpunerea acestora in realitate si terminand cu punerea 

lor in functiune si incheierea documentelor (descrise in prezenta procedura).  

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se aplica de către persoanele din cadrul Compartimentului domeniul public și privat 

din aparatul de specialitate al primăriei, în strânsă colaborarea cu celelalte compartimente ale primăriei. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la activitatea 

de gestionare a domeniului public si privat al comunei; 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

:  

- Compartimentul Domeniu public și privat; 

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment secretariat / secretar; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură / Patrimoniu; 

- Compartiment Buget / finanțe / contabilitate; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839 din 12 octombrie 2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii; 

- HG nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor 

tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții 

și instalații aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Definiții : 

a. obiectiv/proiect de investiții - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, 

ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un 

amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de 

beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma “obiectiv de investiții” se cuprinde, 

după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la 

construcție existentă; 

b. obiect de investiții - parte a obiectivului de investiții, cu funcționalitate distinctă în cadrul 

ansamblului acestuia, care constă în lucrări de construcții pentru realizarea unor obiecte 

noi de investiții sau în lucrări de intervenții la construcții existente; 

c. obiectiv/proiect mixt de investiții - obiectiv de investiții care cuprinde lucrări de 

construcții pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiții, precum și lucrări 

de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente; 

d. obiectiv/proiect major de investiții - obiectiv de investiții a cărui valoare totală estimată 

depășește echivalentul a 75 milioane euro în cazul investițiilor pentru promovarea 

sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii 

rețelelor majore sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul investițiilor promovate în 

alte domenii; 

e. intervenție la construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca urmare a realizării de 

lucrări de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente, inclusiv instalațiile 
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aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

republicată, efectuate în scopul asigurării, menținerii și/sau îmbunătățirii cerințelor 

fundamentale aplicabile construcțiilor, potrivit destinației acestora; 

f. investiție publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, inițiale sau ulterioare, 

destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al 

statului/unității administrativ - teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum 

și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din 

fondurile publice prevăzute la art. 1; se consideră investiție publică și totalitatea 

cheltuielilor de investiții, inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de 

natura proprietății private a persoanelor fizice și/sau juridice, inclusiv înlocuirea 

activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se 

finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1; 

g. investitor - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează cheltuieli de 

investiții care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1, 

având drept rezultat realizarea de obiective/proiecte de investiții; 

h. beneficiar al investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de 

execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

i. construcție - clădire, lucrare de geniu civil sau lucrare specială de construcții, respectiv 

orice lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe 

pământ, concepută și executată pentru îndeplinirea ori menținerea unor funcții tehnice, 

economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanța, categoria și clasa 

de importanță, inclusiv utilajele, echipamentele și instalațiile tehnologice și funcționale 

aferente; 

j. construcție existentă - construcție pentru care a fost admisă recepția la terminarea 

lucrărilor sau construcție care a fost înscrisă în cartea funciară; 

k. construcție nefinalizată - construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată 

execuția lucrărilor și neefectuată recepția la terminarea lucrărilor și a cărei finalizare 

implică un rest de executat, fizic și valoric; 
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l. soluție tehnică - parte a scenariului/opțiunii tehnico - economic(e) din studiul de 

fezabilitate, respectiv din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, cuprinzând 

descrierea, din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic și funcțional - arhitectural, 

a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ și de 

performanță ce rezultă din indicatorii tehnico - economici propuși; 

m. durata de execuție a obiectivului de investiții - perioada, exprimată în luni, cuprinsă între 

data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată 

executantului și data încheierii procesului - verbal privind admiterea recepției la 

terminarea lucrărilor; 

n. durata de realizare a obiectivului de investiții - perioada cuprinsă între data aprobării 

indicatorilor tehnico - economici ai investiției și data procesului - verbal privind 

admiterea recepției finale; 

o. durata de implementare a obiectivului de investiții - perioada exprimată în luni cuprinsă 

între data aprobării notei conceptuale și data încheierii procesului - verbal privind 

admiterea recepției finale. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC 

ȘI PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE 

REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE 
ȘI MODERNIZARE 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 03 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

78 

8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

In cadrul Compartimentului Investitii se primesc, se emit, se adoptă sau se transmit 

diverse acte și documente. Documentele servesc in principal pentru solicitari investitii, 

deconturi lucrari investitii, receptii lucrari, note justificative referitoare la lucrarile de investitii, 

diverse comunicări. 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- Aprobarea Programului de Investitii;  

- Aprobarea documentațiilor și a indicatorilor tehnico – econimici;  

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

- Programului de Investitii, avizat de primar, se supune aprobării Consiliului Local;  

- Aprobarea documentațiilor și a indicatorilor tehnico – economici de către Consiliul Local; 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

 Documentațiile vor fi supuse spre aprobare persoanelor abilitate (aprobarea investiției – 

Consiliul Local; întocmire documetație – proiectanți specializați, execuție – diriginți de șantier abilitați, 

etc.)  

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

- aprobarea documentațiilor de către Consiliul Local; 

- realizarea lucrărilor prevăzute în documentațiile tehnice aprobate; 
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- recepția lucrărilor executate. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Stabilirea programului anual de investitii pe perioada unui an calendaristic se efectueaza la 

propunerile facute de compartimentele functionale. 

Lista obiectivelor de investitii contine propuneri de investitii finanțabile din diverse surse de 

finanțare : 

- de la bugetul local; 

- din fonduri din afara bugetului, fonduri exteme nerambursabile; 

- cu credite bancare exteme sau inteme; 

 

Propunerea de Program de Investiții este analizată de conducerea primăriei care stabilesc 

prioritățile in funcție de resursele financiare și o supune aprobării în Consiliul Local. 

 

Dacă pe parcurs intervine nevoia de modificare, se intocmesc referate de fundamentare, 

solicitari, note care sunt analizate si semnate de conducerea primăriei. Programul de Investitii poate fi 

rectificat de mai multe ori pe parcursul unui an caledaristic, dar numai cu aprobarea Consiliului Local. 

 

Ulterior aprobării planului de investiții se procedează la întocmirea documentațiilor aferente, 

pe fiecare obiectiv de investiții, respectiv a documentațiilor tehnice. 

 

Documentațiile tehnice, vor fi aprobate de Consiliul Local și vor cuprinde : 

a) în cazul obiectivelor noi de investiții:  

(i) studiu de prefezabilitate, după caz; 

(ii) studiu de fezabilitate; 

(iii)proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 

(iv) proiect tehnic de execuție;  

b) în cazul intervențiilor la construcții existente:  

(i) documentație de avizare a lucrărilor de intervenții; 

(ii) proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 
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(iii)proiect tehnic de execuție;  

c) în cazul obiectivelor mixte de investiții:  

(i) studiu de prefezabilitate, după caz; 

(ii) studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de 

avizare a lucrărilor de intervenții; 

(iii)proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 

(iv) proiect tehnic de execuție.  

 

Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a documentației 

de avizare a lucrărilor de intervenții este condiționată de aprobarea prealabilă de către Consiliul Local 

Prisacani a notei conceptuale și a temei de proiectare. 

 

Elaborarea proiectului tehnic de execuție este condiționată de aprobarea prealabilă a 

indicatorilor tehnico - economici și emiterea autorizației de construire/desființare a executării 

lucrărilor. 

 

 În urma aprobării de Consiliul Local, Compartimentul Achizitii Publice / responsabilul cu 

achizițiile publice va organiza, desfăsura si încheia contractele pentru execuția acestora lucrărilor / 

prestarea serviciilor / furnizarea produselor. 

 

 În execuția lucrărilor compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, vor urmări : 

 să colaboreze cu dirigintele de santier pentru urmarirea stadiilor de realizare a lucrarilor 

de investitii precum si incadrarea in devizele si graficele de lucrari stabilite la 

contractarea lucrarilor; 

 să participe la derularea lucrarilor cu finantare extema, prin intocmirea situatiilor 

solicitate de unitatile de implementare ale proiectelor de acest gen; 

 ca documentatiile propuse spre decontare, sa fie intocmite conform cu realitatea și cu 

prevederile legale legate de fondurile publice; 

 să se respecte clauzelor contractuale pe toata durata derularii contractelor; 

 să colaboreze cu institutiile de stat in problemele de investitii; 
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 să colaboreze cu proiectantul în vederea stabilirii celor mai eficiente soluții necesare în 

rezolvarea problemelor apărute pe parcursul execuției; 

 

Compartimentul buget / finanțe / contabilitate, va asigura decontarea lucrarilor in baza 

situatiilor de lucrări prezentate, confirmate de reprezentanți primăriei (diriginte de șantier, 

responsabilul cu achizițiile publie, etc.) 

 

Receptia cantitativa si calitativa a investțtiilor, respectiv recepția la terminarea lucrărilor, 

recepția finală, etc. se face de către o comisie de recepție constituită prin Dispoziție a primarului, după 

aprobarea referatului de constituire a comisiei de recepție. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 
Domeniu public și 

privat 
E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

ORGANIZAREA ȘI EVIDENȚA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE 

ÎN DOMENIU PROTECȚIEI MEDIULUI 

 

 

P.O. DP. 04 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Moscu Ioan Responsabil 16.04.2018 

 

1.2 Verificat Luchian Ionela 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Domeniu 

public și 

privat 

Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Membru Luchian Ionela 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 

Domeniu 

public și 

privat 

Responsabil Moscu Ioan 16.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ORGANIZAREA ȘI EVIDENȚA 

ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ÎN 
DOMENIU PROTECȚIEI MEDIULUI 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 04 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

89 

4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie activitatile specific protecției mediului, desfasurate de primărie, pe raza 

teritorială. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Procedura descrie activitatile specifice protecției mediului, care intră în sarcina 

autorităților locale, pe raza teritorială a comunei. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se aplica de către persoanele din cadrul Compartimentului domeniul public și privat 

din aparatul de specialitate al primăriei, în strânsă colaborarea cu celelalte compartimente ale primăriei. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la activitatea 

de gestionare a domeniului public si privat al comunei; 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

:  

- Compartimentul Domeniu public și privat; 

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment secretariat / secretar; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură / Patrimoniu; 

- Compartiment Buget / finanțe / contabilitate; 

- Toate compartimentele ale căror cheltuieli privind funcţionarea au fost prevăzute în bugetul 

local. 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ORGANIZAREA ȘI EVIDENȚA 

ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ÎN 
DOMENIU PROTECȚIEI MEDIULUI 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 04 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

91 

6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- OUG nr. 195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 249 / 2005 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul 119 / 2014, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul 

de viață al populației; 

- Legea nr. 54 / 2012 privind desfășurarea activităților de picnic; 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Definiții : 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Protejarea și înreținerea mediului este una din problemele existente la nivel național. În 

acest sens primăriile  

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- caiet de sarcini a serviciului de salubrizare a localităților; 

- plan de măsuri pentru protecția mediului; 

- registrul spațiilor verzi. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

- caiet de sarcini a serviciului de salubrizare a localităților – aprobat prin hotărâre a 

Consiliului Local, și cuprinde caracteristicile serviciului de colactar a deșeurilor; 

- plan de măsuri pentru protecția mediului – vizează măsurile de întreținere a spațiilor 

verzi, a albiilor pâraielor, a pășunilor, etc.; 

- registrul spațiilor verzi – evidența spațiilor verzi la nivel de comună. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

NU ESTE CAZUL 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 
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8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

- Asigurarea condițiilor igienico – sanitare pentru consumul apei potabile din fântânile 

existente pe spațiul public; 

- Măsuri specifice colectării selective a deșeurilor; 

- Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi; 

- Evidența spațiilor verzi; 

- Amenajarea zonelor de picnic. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Apa din fântână, pentru a fi folosită în scop potabil, trebuie să corespundă calitativ 

reglementărilor în vigoare pentru apa potabilă. În cazul fântânilor publice, administrația publică locală 

este responsabilă pentru finanțarea monitorizării, asigurarea conformării la parametri de calitate și 

pentru avertizarea populației asupra calității apei. În situații de calamități naturale, autoritățile publice 

locale trebuie să asigure populației care nu are acces la apă potabilă o cantitate minimă de 5 l/persoană/zi 

de apă potabilă. 

Autoritățile publice locale și operatorii economici vor asigura îndepărtarea și epurarea apelor 

uzate și apelor meteorice, astfel încât să nu se creeze disconfort și îmbolnăvirea membrilor comunității. 

 

Autoritățile administrației publice locale au obligația ca începând cu anul 2012 să asigure 

colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă. În acest 

scop producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale au următoarele îndatoriri:  

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de 

minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și 

sticlă provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura 

în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile 

menajere; 

b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte 

operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care 

utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților 
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de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, cu excepția 

materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului 

nr. 856/2002, cu completările ulterioare. 

Autoritățile publice locale, operatorii economici și asociațiile de proprietari/locatari au obligația 

să asigure colectarea selectivă, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide. Se interzice aruncarea 

deșeurilor solide în alte locuri decât cele amenajate special și autorizate. Primăriele și operatorii 

economici care preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligația să furnizeze anual 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor informații privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje. 

 

În cazul deșeurilor abandonate și în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este 

necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, 

valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice 

locale. 

La nivel de comune, administrație este obligată să :  

a) asigură implementarea la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor asumate 

prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană; 

b) elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor; 

c) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorități ale administrației publice locale, cu 

persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri 

sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor, în 

condițiile prevăzute de lege; 

d) asigură și răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și 

eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase, potrivit 

prevederilor legale în vigoare; 

e) asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu 

containere specifice fiecărui tip de deșeu, precum și funcționalitatea acestora; 

f) asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare 

a deșeurilor din cadrul localităților; 

g) acționează pentru refacerea și protecția mediului; 
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h) asigură și răspund pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor 

rezultate din activitatea medicală; 

 

Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea si transportul deseurilor municipale 

trebuie realizata in astfel de conditii incat sa se asigure:  

a) protejarea sanatatii populatiei;  

b) protectia mediului inconjurator;  

c) mentinerea curateniei si crearea unei estetici corespunzatoare a localitatilor;  

d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantitatii de deseuri si reciclarea acestora 

 

Deseurile rezultate din ingrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din 

activitatea de ingrijiri medicale acordate in cabinete medicale amplasate in condominii, au acelasi regim 

cu cel al deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala, conform reglementarilor legale 

specifice.  

 

Deseurile agricole, rezultate din amenajari in gospodarii particulare care nu se asimileaza cu 

fermele zootehnice, se neutralizeaza prin compostare in amenajari proprii, care nu polueaza mediul si 

nu produc disconfort , amplasate la ce putin 10 m de locuinte, in incinta gospodariei. Se interzice 

transportul deseurilor agricole pe drumurile apartinand domeniului public de persoane fizice sau 

juridice, cu exceptia operatorilor serviciului de salubrizare. Colectarea deseurilor municipale se face 

numai in recipiente inchise cu capac sau pungi /saci de plastic, conform cerintelor si specificului 

localitatii. 

 

Containerele si recipientele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de materiale 

continute in deseurile municipale si asimilabile acestora, vor fi inscriptionate cu denumire 

materialului/materialelor pentru care sunt destinate si marcate in diverse culori prin vopsire sau aplicare 

de folie adeziva 

Mentinerea in stare salubra, ventilarea , deratizarea, dezinfectia si dezinsectia punctelor de 

colectare revin persoanelor fizice si/sau juridice, in cazul in care acestea se afla in spatii apartinand 

utilizatorului, sau operatorului, in cazul cand acestea sunt amplasate pe domeniul public. 
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Colectarea deseurilor municipale se efectueaza folosindu-se doar autovehicule special echipate 

pentru transportul acestora. Incarcarea deseurilor municipale in autovehiculele transportatoare se face 

direct din recipiente. Este interzisa descarcarea recipientelor pe sol in vederea incarcarii acestora in 

autovehicule. Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa manevreze recipientele astfel inact 

sa nu produca praf, zgomot sau sa raspandeasca deseuri in afara autovehiculelor de transport. Dupa 

golire recipientele vor fi asezate in locul de unde au fost ridicate. Personalul care executa colectarea este 

obligat sa incarce in autovehicule intreaga cantitate de deseuri existente la punctele de colectare, lasand 

locul curat si maturat, chiar daca exista deseuri municipale amplasate langa containerele de colectare. 

 

Administrarea spațiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritățile administrației 

publice locale. Acestea au obligația să țină evidența spațiilor verzi de pe teritoriul unităților 

administrative, prin constituirea registrelor locale ale spațiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte 

ori intervin modificări. Registrul local al spațiilor verzi este un sistem informațional care cuprinde datele 

tehnice ale tuturor spațiilor verzi conform indicilor de calitate și cantitate. Aceste registre verzi vor fi 

făcute publice și vor putea fi consultate la sediile autorităților administrației publice locale. (2) 

Autoritățile administrației publice locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea 

obligațiilor privind spațiile verzi.  

 

Administratorul zonelor special amenajate pentru activitățile de picnic și al zonelor indicate 

pentru activitățile de picnic are următoarele obligații:  

a) să asigure amenajarea zonei în care se desfășoară activitățile de picnic cu respectarea 

dispozițiilor în vigoare referitoare la urbanism, silvicultură și protecția mediului; 

b) să amenajeze zona în care se desfășoară activitatea de picnic prin intervenții minime asupra 

mediului natural, fără efectuarea de defrișări, modificări ale malurilor sau albiilor apelor ori 

betonări sau asfaltări ale solului; 

c) să încadreze și să delimiteze în cadrul documentațiilor de amenajare a teritoriului sau de 

urbanism, după caz, zonele special amenajate pentru activitățile de picnic și zonele indicate 

pentru activitățile de picnic; 
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d) să delimiteze zonele special amenajate pentru activitățile de picnic și zonele indicate pentru 

activitățile de picnic prin marcarea corespunzătoare în vederea desfășurării activității de 

picnic, indicând orarul de funcționare; 

e) să amenajeze în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) locuri speciale pentru aprinderea focului; 

f) să asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activitățile de picnic și a zonelor indicate 

pentru activitățile de picnic cu containere destinate colectării selective a deșeurilor, 

inscripționate corespunzător, precum și cu toalete ecologice; 

g) să asigure marcarea corespunzătoare a punctelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor, 

precum și afișarea, în mod obligatoriu, a regulilor privind colectarea selectivă, cu 

exemplificarea tipurilor de deșeuri; 

h) să nu permită efectuarea de defrișări sau modificări ale cursurilor de apă pentru amenajarea 

zonei; 

i) să nu permită ridicarea de construcții, în perimetrul zonelor ce fac obiectul prezentei legi, cu 

excepția celor cu caracter temporar; 

j) să organizeze serviciul de verificare zilnică a zonelor în care se desfășoară activitățile de 

picnic, atât a celor prevăzute la art. 3 lit. c), cât și a celor prevăzute la art. 3 lit. d), precum și 

a zonelor aflate în imediata vecinătate a acestora, pentru a se asigura că niciun fel de 

prejudiciu nu este adus mediului. Verificarea zilnică a zonelor în care se desfășoară 

activitățile de picnic se realizează cu ajutorul poliției locale; 

k) să asigure serviciul de salubritate în vederea ridicării deșeurilor colectate selectiv; 

l) să delimiteze și să marcheze în mod corespunzător zona destinată parcării autovehiculelor 

în cazul zonelor special amenajate pentru activitățile de picnic, dacă geografia acestora 

permite; 

m) să afișeze un plan cuprinzător cu ilustrații detaliate privind organizarea și facilitățile zonei 

în care se desfășoară activitățile de picnic, regulile privind desfășurarea activităților de 

picnic, precum și sancțiunile aplicabile în cazul constatării nerespectării acestora și numerele 

de telefon utile; 

n) să realizeze și să doteze corespunzător pichete de stingere a incendiilor. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 
Domeniu public și 

privat 
E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
ORGANIZAREA ȘI EVIDENȚA 

ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ÎN 
DOMENIU PROTECȚIEI MEDIULUI 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 04 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

100 

10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

 

 

VÂNZAREA BUNURILOR ŞI TERENURILOR  

APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL UAT - ULUI 

 

 

P.O. DP. 05 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 
Musteață Cristian 

Ștefan 
Responsabil 16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
VÂNZAREA BUNURILOR ŞI 

TERENURILOR APARŢINÂND 
DOMENIULUI PRIVAT 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 05 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

105 

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Domeniu 

public și 

privat 

Responsabil 
Musteață 

Cristian Ștefan 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 

Domeniu 

public și 

privat 

Responsabil 
Musteață 

Cristian Ștefan 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Stabileste activitatile desfasurate în mod obligatoriu în procesul de vânzare a bunurilor si 

terenurilor din domeniul privat al Unitatii Administrativ Teritoriale. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Prezenta procedură face referire la modalitatea și pași de urmat în vânzarea bunurilor care apartin 

domeniului privat al UAT-ului, public. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se aplica de către persoanele din cadrul Compartimentului domeniul public și privat 

din aparatul de specialitate al primăriei, în strânsă colaborarea cu celelalte compartimente ale primăriei. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată :  

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la activitatea 

de gestionare bunurilor din domeniul privat al comunei; 

 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

:  

- Compartimentul Domeniu public și privat; 

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment secretariat / secretar; 

- Compartiment Impozite şi taxe locale; 

- Compartiment Registrul Agricol; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal 

- Legea nr. 207 2015 privind codul de procedură fiscală 

- Legea 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea 85/1992 republicata, actualizata, privind vânzarea de locuinte si spatii cu alta 

destinatie, construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare 

de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 90/2003, actualizata, privind vânzarea spatiilor aflate In proprietatea privata a 

statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor 

partidelor politice. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului Local cu privire la administrarea si vânzarea terenurilor; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Domeniu privat al unitatilor administrative teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile, 

altele decat cele din proprietatea publica, intrate în proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale prin 

modalitatile prevazute de lege; 

Contract - actul juridic cu titlu oneros, incheiat intre vanzator și curnparator; 

Vanzator - consiliul local al comunei; 

Cumparator - orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Vânzarea bunurilor și terenurilor din domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale a 

comunei se realizeaza cu respectarea principiilor transparentei în activitate, egalitatii cetatenilor, 

impartialitatii si confidentialitatii actelor si documentelor In administratia publica si a legislatiei In 

domeniu. 

Consiliile locale hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac 

parte din domeniul privat, de interes local, în conditiile legii. 

Vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat se face prin licitatie publica, organizata în 

conditiile legii. Prin derogare de la aceste prevederi, în cazul în care consiliile locale hotarasc vânzarea 

unui teren aflat în proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, 

constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la curnpararea 

terenului aferent constructiilor. Pretul de vânzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat 

de consiliul local. Proprietarii acestor constructi sunt notificati în termen de 15 zile asupra hotararii 

consiliului local si își pot exprima optiunea de cumparare în termen de 15 zile de la primirea notificarii. 

Vânzarea terenurilor se poate face în conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de 

urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de catre titular a 

constructiei. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

 Cererile privind solicitarile de cumparare terenuri 

 Hotararea Consiliului Local privind acordarea Avizului de principiu in vederea intocmirii 

raportului de evaluare a terenurilor propuse spre vânzare 

 Caietului de sarcini 

 Hotararea Consiliului Local privind aprobarea vânzării, a Raportului de evaluare si a 

Caietului de sarcini 
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8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

- Cererile privind solicitarile de cumparare terenuri - se realizeaza primirea si inregistrarea de 

catre persoanele responsabile din cadrul Compartimentului registratură. Persoanele 

fizice/juridice solicita cumpararea de terenuri prin depunerea unei solicitari scrise la 

registratura de primariei comunei. 

- Hotararea Consiliului Local privind trecerea in domeniul privat a terenurilor propuse spre 

vânzare (daca este cazul) - se prornoveaza de catre persoanele responsabile, si se aproba de 

Consiliul Local al comunei. 

- Hotararea Consiliului Local privind acordarea Avizului de principiu in vederea intocmirii 

raportului de evaluare a terenurilor propuse spre vânzare - se promoveaza de catre 

persoanele responsabile din cadrul primăriei si se aproba de Consiliul Local. 

- Caietului de sarcini se realizeaza de catre persoanele responsabile din cadrul primăriei si 

cuprinde descrierea obiectiva a terenurilor care urmeaza a fi vandute, obiectul vânzării, 

pretul de pornire a licitatiei, suprafata terenurilor, amplasamentul, activitatile permise a fi 

desfasurate pe terenurile respective, schita terenurilor, cerintele formale si financiare pe 

baza carora ofertantii își vor elabora oferta, precum și informatii privind modul de 

desfasurare a procedurii de vânzare. 

- Hotararea Consiliului Local privind aprobarea vânzării, a Raportului de evaluare si a 

Caietului de sarcini - se promoveaza de catre persoanele responsabile din cadrul primăriei 

și se aproba de Consiliul Local. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

Compartimentul domeniu public și privat 

- tine evidenta terenurilor și a bunurilor apartinand domeniului public și privat al comunei; 

- opereaza modificarile survenite ca urmare a vanzarilor, restituirilor si demolarilor, 

inregistrează cererile și intocmeste, in conformitate cu prevederile legale docurnentatia 

pentru vânzare prin licitatie publica, asigura secretariatul Comisiei de evaluare a ofertelor; 

- intocmeste contractele de vânzare și actele aditionale la contractele de vânzare a 

terenurilor/bunurilor; 
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- face propuneri de reziliere a contractelor, conform prevederilor legale si intocmeste 

documentatia necesara pe care o transmite compartimentelor functionale de specialitate; 

- verifica in teren dar si scriptic, periodic sau ori de cate ori se impune, respectarea clauzelor 

contractuale de catre cumparator și intocmeste actele de constatare; 

- Intocmeste documentele si organizeaza procedurile de desfasurare a licitatiei pentru 

vânzarea terenului/bunului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 

- Intocmeste, printr-un birou notarial, Contractul de vânzare-cumparare al terenului sau 

bunului. 

 

Secretarul comunei - avizeaza, din punct de vedere al conforrnitatii cu prevederile legale, 

Referatul de specialitate cu privire la indeplinirea conditiilor pentru scoaterea la licitatie a 

terenului/bunului, precum si Contractul de vânzare-cumparare si actele aditionale, încheiate intre 

comună, in calitate de vanzator si cistigatorul licitatiei, in calitate de curnparator. 

 

Primarul / viceprimarul / persoana imputrnicită 

- Primește solicitarile privind cumpararea de terenuri/bunuri din domeniul privat al comunei, 

primite la sediul institutiei Primariei, inițiază proiectele de hotărâri și le supune aprobării 

Consiliului local; 

- Aproba documentele aferente procedurii de licitatie si Contractele de vânzare-cumparare 

incheiate intre comună si cumparator; 

- Aproba Contractul de vânzare-cumparare. 

 

Consiliul local 

- Aproba in sedinta de consiliu trecerea terenului/bunului din domeniul public in domeniul 

privat al comunei; 

- Aproba acordarea Avizului de principiu in vederea intocmirii raportului de evaluare a 

terenurilor/bunurilor propuse spre vânzare; 

- Aproba vânzarea terenurilor/bunurilor din domeniul privat al comunei. 
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8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, registrul agricol, calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Vânzarea bunurilor presupune următoarele activități :  

- Inițierea vânzării - vânzarea are loc la initiativa vanzatorului sau ca urmare a unei propuneri 

insusite de acesta.  

- Documentatia de atribuire – întocmirea Raportului de evaluare, a documentatiei de 

atribuire, a caietul de sarcini al vânzării, prețului minim de vânzare; 

- Încheierea contractelor de vânzare-cumpărare; 

- Evidența contractelor de vânzare; 

- Urmărirea încasării;  

- Rezilierea contractelor de vânzare (după caz). 

 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Inițierea vânzării 

Vânzarea are loc la initiativa vanzatorului sau ca urmare a unei propuneri insusite de acesta. 

Orice persoana interesata poate inainta primariei o propunere de cumparare. 

Propunerea de cumparare fundamentata din punct de vedere economic, financiar, social și de 

mediu se face in scris si cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea ferma si 

serioasa a intentiei de cumparare, obiectul cumpararii, planul de afaceri. 

Conducerea primariei va dispune, întocmirea documentatiei necesare pentru aprobarea de catre 

Consiliul Local (aviz de principiu) a intocmirii raportului de evaluare si a documentației de atribuire. 
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Raportul de evaluare 

Initiativa vânzării trebuie sa aiba la baza efectuarea unui raport de evaluare; 

 

Documentatia de atribuire 

Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente: 

1. informatii generate privind vanzatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 

numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact, etc.; 

2. instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de vânzare, care se elaboreaza 

atat pentru procedura licitatiei, pentru procedura negocierii directe, precum si în cazul 

atribuirii directe; 

3. caietul de sarcini; 

4. instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor; 

5. informatii detaliate si complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea 

ofertei castigatoare, precum si ponderea lor; 

6. instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac; 

7. inforrnatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 

 

Caietul de sarcini al vânzării 

Caietul de sarcini, întocmit de Compartimentul domeniul public și privat, trebuie sa cuprinda 

cel putin urrnatoarele elemente: 

a) informatii generate privind obiectul vânzării - descrierea și identificarea bunului care 

urrneaza sa fie concesionat; 

b) destinatia bunurilor ce fac obiectul vânzării; 

c) conditiile de exploatare a bunurilor care fac obiectul vânzării și obiectivele de ordin 

economic, financiar, social si de mediu urmarite de catre vanzator privind exploatarea 

bunurilor ce fac obiectul vânzării;  

d) conditii generate ale vânzării; 

e) condițiile de valabilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele. 
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Stabilirea prețului minim de vânzare 

Prețul minim de vânzare se stabileste în raportul deevaluare, la prețul pieței. 

 

Încheierea contractelor de vânzare-cumpărare 

Contractul de vânzare se semneaza de comparator / secretar / primar. 

 

 

Evidenta contractelor de vânzare 

Înregistrarea contractelor de vânzare se face la registratura primariei si în Registrul special de 

evidență a contractelor de vânzare-curnparare existent la nivelul primăriei. 

 

Urmărirea încasării  

Încasarea contavalorii bunurilor vândute se face prin Compartimentul Impozite si Taxe. 

Încasarea se poate face integral sau în rate.  

Compartimentul Impozite si Taxe va urmări încasarea, iar în situația în care ratele nu au fost 

achitate 6 luni consecutiv, se demareaza procedurile legale, pentru realizarea executarii silite. 

 

Rezilierea contractelor de vânzare 

Neplata la scadenta a 6 rate consecutive atrage executarea silita asupra terenului si evacuarea 

detinatorului acesteia. Executarea silita se face pe baza contractului de vânzare-cumparare care are 

valoare de inscris autentic și constituie titlu executoriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
VÂNZAREA BUNURILOR ŞI 

TERENURILOR APARŢINÂND 
DOMENIULUI PRIVAT 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 05 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

116 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 Juridic E V Ap Ah 

2 Impozite şi taxe  E V   

3 Cadastru E V   

4 Registrul Agricol E V   

5 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

CONCESIONAREA BUNURILOR  

DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT 

 

P.O. DP. 06 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat 
Musteață Cristian 

Ștefan 
Responsabil 16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Comisie  

SCIM  
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Domeniu 

public și 

privat 

Responsabil 
Musteață 

Cristian Ștefan 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 

Domeniu 

public și 

privat 

Responsabil 
Musteață 

Cristian Ștefan 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Stabileste activitatile desfasurate în mod obligatoriu în procesul de concesionare a bunurilor din 

domeniul public si privat al Unitatii Administrativ Teritoriale; 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Consiliile locale și consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau 

privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date în administrarea regiilor autonome și 

institutiilor publice, sa fie concesionate, ori sa fie inchiriate 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Procedura se aplica de către persoanele din cadrul Compartimentului domeniul public și privat 

din aparatul de specialitate al primăriei. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată: 

 Concesionarea bunurilor din domeniul public sau privat al comunei 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

:  

- Compartimentul Domeniul public și privat; 

- Compartiment secretariat / secretar; 

- Compartiment Impozite şi taxe locale; 

- Compartiment Registrul Agricol; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
CONCESIONAREA BUNURILOR DIN 

DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 06 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

125 

6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea nr. 50 / 1991, republicata, actualizata, privind autorizarea executării lucrarilor de 

constructii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001, republicata, a administratiei publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 213/1998, actualizata, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- OUG nr. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG 168/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publica. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului Local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 

- Dispoziţia primarului 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
CONCESIONAREA BUNURILOR DIN 

DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 06 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

126 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

Definiții : 

- contract de concesiune - contract incheiat în forma scrisa, prin care o autoritate publica, 

denumita concedent, transmite, pe o perioada deterrninata, unei persoane, denumite 

concesionar, care actioneaza pe riscul și raspunderea sa, dreptul și obligatia de exploatare 

a unui bun proprietate publica în schimbul unei redevente;  

- concedent in numele statului, judetului, orasului sau comunei : ministerele sau alte 

organe de specialitate ale administratiei publice centrale, pentru bunurile proprietate 

publica a statului, respectiv consiliile locale pentru bunurile proprietate publica a 

comunei; 

- concesionar - orice persoana fizica sau persoana juridica, rornana ori straina; 

- redeventa - orice suma ce trebuie platita prin cedarea dreptului de folosinta, printr-un 

contract de concesiune, a bunurilor din proprietatea publica sau privata a statului, 

judetului, orasului sau comunei, ca si a activitatilor și serviciilor publice de interes 

national sau local. 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata în conditiile legii. 

Concesionarea, raportul de evaluare, studiul de oportunitate și documentatia de atribuire se 

aproba prin hotarare a consiliului local. 

 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

 Procedura administrativa de initiere a concesiunii 

a) Concesionarea are loc la initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri insusite 

de acesta;  

b) Personalul din cadrul Compartimentului Domeniu public și privat inregistreaza 

propunerea insusita de conducerea prirnariei, In registrul "Oferte" și intocmeste Nota cu 

privire la situatia bunului solicitat, care va fi prezentata conducerii primariei; 

c) Conducerea primariei va dispune, în situatia insusirii propunerii de concesionare, 

intocmirea documentatiei necesare pentru aprobarea de catre Consiliul local. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

- Propunerea de concesiune - Orice persoana interesata poate inainta concedentului o 

propunere de concesionare;  

- Propunerea de concesionare, fundamentata din punct de vedere economic, financiar, 

social si de mediu, se face în scris si cuprinde datele de identificare ale persoanei 

interesate, manifestarea fermă si serioasa a intentiei de concesionare, obiectul 

concesiunii, planul de afaceri; 

- Întocmirea documentatiei necesare pentru aprobarea de catre Consiliul Local (aviz de 

principiu) a intocmirii: 

- raportului de evaluare; 

- studiului de oportunitate; 

- caietul de sarcini. 
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8.2.3. Circuitul documentelor 

- depunere solicitare concesiune; 

- întocmire documentație de concesiune de aparatul de specialitate al primăriei; 

- aprobarea documentației de concesiune de Consiliul Local; 

- organizarea procedurilor de licitație, finalizate cu încheierea contractului de concesiune. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, registrul agricol, calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

- înregitrarea solicitării de concesiune; 

- întocmirea documentației și aprobarea acesteia. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Studiu de oportunitate 

Concesionarea trebuie sa aiba la baza efectuarea unui studiu de oportunitate, care sa cuprinda, 

în principal, urmatoarele elemente: 

a) descrierea și identificarea bunului care urrneaza sa fie concesionat; 

b) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifica realizarea 

concesienii; 

c) nivelul minim al redeventei; 

d) procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune și justificarea alegerii 

procedurii; 

e) durata estirnata a concesiunii; 

f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; 
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g) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale și al Statului Major 

General privind incadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului national de 

aparare, dupa caz (pentru terenuri din domeniul public);  

h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în 

care obiectul concesiunii îI constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, 

respectiv al autoritatii teritoriale pentru protectia mediului competente, în cazul în care aria 

naturala protejata nu are structura de administrare/custode. 

În masura în care, dupa intocmirea studiului de oportunitate, se constata ca exploatarea bunului 

ce va face obiectul concesionarii implica în mod necesar și executarea unor lucrari si/sau prestarea unor 

servicii, concedentul are obligatia ca, în functie de scopul urmarit si de activitatile desfasurate, sa califice 

natura contractului, potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016. În acest scop, concedentul poate solicita 

punctul de vedere al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. 

 

Documentatia de atribuire 

Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente: 

a) informatii generate privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul 

de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.; 

b) instructiuni privind organizarea și desfasurarea procedurii de concesionare, care se 

elaboreaza atat pentru procedura licitatiei, cat si pentru procedura negocierii directe, precum 

si în cazul atribuirii directe. 

c) caietul de sarcini; 

d) instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor; 

e) informatii detaliate si complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei 

castigatoare, precum și ponderea lor;   

f) instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac; 

g) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 

 

Caietul de sarcini al concesiunii 

Caietul de sarcini trebuie sa cuprinda cel putin urrnatoarele elemente: 

 informatii generale privind obiectul concesiunii: 

o descrierea și identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat; 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
CONCESIONAREA BUNURILOR DIN 

DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 06 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

131 

o destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii; 

o conditiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, 

social si de mediu urrnarite de catre concedent privind exploatarea eficace a 

bunurilor se fac obiectul concesiunii; 

 conditii generale ale concesiunii: 

o regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii (regimul 

bunurilor proprii); 

o obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare; 

o obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate și permanenta; 

o interdictia subconcesionarii bunului concesionat/posibilitatea subconcesionarii, 

dupa caz; 

o conditiile in care concesionarul poate inchiria bunul concesionat pe durata 

concesiunii; 

o durata concesiunii, care nu poate depasi 49 de ani; 

o redeventa minima si modul de calcul al acesteia; 

o natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent; 

o conditiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum 

sunt: (a) protejarea secretului de stat; / (b) materiale cu regim special; (c) conditii 

de siguranta in exploatare; (d) conditii privind folosirea si conservarea 

patrimoniului sau cele pfivind protejarea si punerea in valoare a patrimoniului 

cultural national, dupa caz; / (e) protectia mediului; (f) protectia muncii; (g) 

conditii impuse de acordurile si conventiile internationale la care Romania este 

parte; 

 conditiile de valabilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele; 

 clauze referitoare la incetarea contractului de concesiune; 

 cuantumul garantiei. 

 

Stabilirea redeventei 

 Modul de calcul și de plata a redeventei se stabileste de catre autoritatile adrninistratiei publice 

locale. Limita minima a pretului concesiunii terenurilor se stabileste de catre evaluator in studiul de 
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oportunitate, astfel incat sa asigure recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare al terenului, in conditii 

de piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente; 

Modul de elaborare și prezentare a ofertelor 

Ofertele se redacteaza în limba română. 

Ofertantii transmit ofertele lor în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se 

inregistreaza, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizandu-se data si ora. 

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta. Plicul exterior 

va trebui sa contina: 

 o fișă cu inforrnatii privind ofertantul și o declaratie de participare, semnata de ofertant, fără 

ingrosari, stersaturi sau modificari; 

 dovada achitarii garantiei de participare la licitatia publica deschisa; 

 acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini; 

 statutul societatii si acte aditionale, daca este cazul;  

 certificatul de inregistrare la Oficiul registrului comertului; 

 certificat de atestare fiscala; 

 certificat constatator eliberat de Oficiul registrului comertului; 

 scrisoare de bonitate financiara din care sa rezulte solvabilitatea, lichiditatea si rentabilitatea 

societatii; 

 certificat fiscal de la Directia de Impozite si Taxe Locale; 

 ultima balanta de verificare; ultimul bilant contabil, vizat de Administratia Finantelor 

Publice 

 experienta ofertantului sau a actionarilor, daca este cazul, în organizarea finantarii în scopul 

dezvoltarii si exploatarii concesiunii sau a altor proiecte cu scop similar; 

 alte date considerate de ofertant necesare pentru departajare, conform criteriilor de selectie 

anexate. 

 

Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, 

precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz. 

Oferta va fi insotita de un studiu de fezabilitate care va cuprinde în mod obligatoriu elementele 

tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii și a capacitatii constructiei, a gradului de ocupare 
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a terenului și va cuprinde, detaliat, toate conditiile prevazute în caietul de sarcini si alte obligatii pentru 

care ofertantul si le asuma în cazul în care va castiga licitatia, precum si date tehnice si financiare 

referitoare la: 

 investitiile pe care ofertantul se obliga sale realizeze pe terenul concesionat, cu precizari 

privind: 

o pregatirea organizatorica si tehnica a ofertantului, procedurile si solutiile tehnice 

propuse; 

o programul de realizare a investitiilor propuse de ofertant, termenul propus de 

acesta pentru obtinerea autorizatiei de construire, programul de constructie, care 

va specifica data inceperii, etapizarea și finalizarea constructiilor. La stabilirea 

acestui program se va avea în vedere ca durata lui să nu depaseasca durata 

stabilita de concendent în caietul de sarcini. 

o perioada preconizata pentru amortizarea investitiilor pe care concesionarul se 

obliga sa le realizeze; 

 standardele de calitate a activitatilor sau serviciilor publice pe care concesionarul se 

obliga să le realizeze; 

 valoarea redeventei; 

 durata propusa a concesiunii; 

 alte aspecte. 

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare In ziua fixata pentru deschiderea lor. 

 

Evidenta contractelor de concesiune 

Compartimentul Domeniu public și privat răspunde de luare in evidenta si urrnarire a 

contractelor de concesiune. În acest scop se va face înregistrarea contractelor de concesiune la 

registratura primariei și în registrul “Contracte”. O copie a contractului se transmite la Compartimentul 

Impozite și taxe pentru incasarea redeventei. 

 

Urmarirea modului de achitare a redeventei de către concesionar 

Urmarirea modului de achitare a obligatiei privind redeventa, se face la Compartimentul 

Domeniu public și privat, in baza situatiei privind incasarea redeventelor în trimestrul/ tuna 
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(precedent/precedenta), transmisa pana la data de 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei de raportare de 

catre Compartimentul de impozite și taxe; 

Se identifica concesionarii care inregistreaza restanta la plata redeventei. În situatia in care s-a 

inregistarat restanta in tuna curenta se procedeaza, pana la data de 20 ale lunii, la emiterea somatiei de 

plata. in situatia în care redeventa nu a fost achitata 90 de zile, documentele se inainteaza serviciului 

Juridic, pentru transmiterea notificarii prealabile actionarii in instanta. 

 

Modificarea contractului de concesiune 

 Cu acordul partilor; 

 Concedentul poate modifica unilateral partea reglernentara a contractului de concesiune, cu 

notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national 

sau local, dupa caz; 

 În cazul în care modificarea unilaterala a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul 

are dreptul sa prirneasca fără întarziere o justa despagubire; 

 În caz de dezacord între concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta va 

fi stabilita de catre instanta judecatoreasca cornpetenta. Acest dezacord nu poate în niciun 

caz sa permita concesionarului sa nu-și execute obligatiile contractuale. 

 

Raporturi contractuale si verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale 

Raporturile contractuale dintre concedent si concesionar se bazeaza pe principiul echilibrului 

financiar al concesiunii intre drepturile care ii sunt acordate concesionarului și obligatiile care ii sunt 

impuse. 

Concesionarul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, 

in cazul in care aceasta crestere rezulta in urma:  ·' 

 unei masuri dispuse de o autoritate publica; 

 unui caz de forta rnajora sau unui caz fortuit. 

Concesionarul își executa obligatiile potrivit termenilor și conditiilor prevazute în contractul de 

concesiune si în acord cu prevederile legate specifice bunului concesionat. 

Concedentul are dreptul sa verifice în perioada derularii contractului de concesiune modul în 

care sunt respectate clauzele acestuia de catre concesionar. 
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Constituirea garantiei 

Concesionarul are obligatia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnarii contractului 

de concesiune sa depuna, cu titlu de garantie, o surna fixa, reprezentand o cota-parte din suma obligatiei 

de plata catre concedent, stabilita de acesta în documentatia de atribuire si datorata pentru primul an de 

exploatare.   ,. 

Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile și alte sume datorate concedentului 

de catre concesionar, în baza contractului de concesiune. 

Concesionarul poate constitui drept garantie și titluri de credit, asupra carora se va institui 

garantie reala mobiliara, cu acordul concedentului. 

 

Încetarea contractului de concesiune 

Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în urrnătoarele situatii: 

- la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; 

- în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre 

concedent, cu plata unei despagubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord 

fiind competenta instanta de judecata; 

- în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre 

concedent, cu plata unei despagubiri în sarcina concesionarului; 

- în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere de catre 

concesionar, cu plata unei despagubiri în sarcina concedentului; 

- la disparitia, dintr-o cauza de forta rnajora, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității 

obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri; 

- cu acordul partilor. 

La lncetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie, în deplina 

proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat; 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 Juridic E V Ap Ah 

2 Impozite şi taxe  E V   

3 Cadastru E V   

4 Registrul Agricol E V   

5 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

Data 

 

Semnatura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Sandu Teodor Responsabil 16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 
Comisie 

SCIM 
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale  

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Domeniul 

public și 

privat 

Responsabil 
Sandu 

Teodor 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 

Domeniul 

public și 

privat 

Responsabil 
Sandu 

Teodor 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Procedura descrie acțiunile care trebuiesc desfășurate în derularea proiectelor de investiții 

derulate de comuna Prisacani, în scopul creșterii economice, sociale și culturale a comunității. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ. 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Obiectivul general al activității îl constituie urmărirea proiectelor de la momentul inițierii lor , 

până la finalizarea acestora. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Principiul de bază în monitorizarea proiectelor, îl constituie utilizarea eficientă a fondurilor 

publice, în scopul maximizării investiției. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată - activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la 

activitatea de monitorizare a proiectelor. 

  

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi / sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

- Compartimentele implicate în derularea operaţiunilor :  

- Compartiment financiar contabil; 

- Compartiment achiziții publice;  

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului;  

- Compartiment domeniu public și privat 

- Toate compartimentele implicat în derularea proiectelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
MONITORIZAREA PROIECTELOR 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 07 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

145 

6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare; 

- Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii, cu completările și modificările ulterioare; 

- Legea 50 / 1991 – privind autorizarea executării lucrărilor, cu completările și modificările 

ulterioare; 

- Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare; 

- HG 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico 

- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

completările și modificările ulterioare; 

- HG 264 / 2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 

procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu 

completările și modificările ulterioare; 

- HG 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor, cu 

completările și modificările ulterioare; 

- HG 925 / 1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnica de 

calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărâri ale Consiliului local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

Definiții specifice : 

a. obiectiv/proiect de investiții - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca 

urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament 

distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și 

de investitor; în sintagma “obiectiv de investiții” se cuprinde, după caz, obiectivul nou de 

investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă; 

b. obiect de investiții - parte a obiectivului de investiții, cu funcționalitate distinctă în cadrul 

ansamblului acestuia, care constă în lucrări de construcții pentru realizarea unor obiecte noi 

de investiții sau în lucrări de intervenții la construcții existente; 

c. obiectiv/proiect mixt de investiții - obiectiv de investiții care cuprinde lucrări de construcții 

pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiții, precum și lucrări de intervenții 

asupra uneia/mai multor construcții existente; 

d. obiectiv/proiect major de investiții - obiectiv de investiții a cărui valoare totală estimată 

depășește echivalentul a 75 milioane euro în cazul investițiilor pentru promovarea 

sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurii rețelelor 

majore sau echivalentul a 50 milioane euro în cazul investițiilor promovate în alte domenii; 

e. intervenție la construcție existentă - rezultatul scontat obținut ca urmare a realizării de 

lucrări de intervenții asupra uneia/mai multor construcții existente, inclusiv instalațiile 

aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 
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republicată, efectuate în scopul asigurării, menținerii și/sau îmbunătățirii cerințelor 

fundamentale aplicabile construcțiilor, potrivit destinației acestora; 

f. investiție publică - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, inițiale sau ulterioare, 

destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității 

administrativ - teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile 

ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice 

prevăzute la art. 1; se consideră investiție publică și totalitatea cheltuielilor de investiții, 

inițiale sau ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietății private a 

persoanelor fizice și/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și 

cheltuielile ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din 

fondurile publice prevăzute la art. 1; 

g. investitor - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce efectuează cheltuieli de investiții 

care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 1, având drept 

rezultat realizarea de obiective/proiecte de investiții; 

h. beneficiar al investiției - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de 

execuție a lucrărilor de construcții potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

i. construcție - clădire, lucrare de geniu civil sau lucrare specială de construcții, respectiv orice 

lucrare de inginerie civilă, a cărei realizare constă în orice structură fixată în sau pe pământ, 

concepută și executată pentru îndeplinirea ori menținerea unor funcții tehnice, economice, 

sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanța, categoria și clasa de importanță, 

inclusiv utilajele, echipamentele și instalațiile tehnologice și funcționale aferente; 

j. construcție existentă - construcție pentru care a fost admisă recepția la terminarea lucrărilor 

sau construcție care a fost înscrisă în cartea funciară; 

k. construcție nefinalizată - construcție în diferite stadii de execuție pentru care a fost sistată 

execuția lucrărilor și neefectuată recepția la terminarea lucrărilor și a cărei finalizare implică 

un rest de executat, fizic și valoric; 

l. soluție tehnică - parte a scenariului/opțiunii tehnico - economic(e) din studiul de fezabilitate, 

respectiv din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, cuprinzând descrierea, din 

punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic și funcțional - arhitectural, a principalelor 
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lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ și de performanță ce 

rezultă din indicatorii tehnico - economici propuși; 

m. durata de execuție a obiectivului de investiții - perioada, exprimată în luni, cuprinsă între 

data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuție și comunicată 

executantului și data încheierii procesului - verbal privind admiterea recepției la terminarea 

lucrărilor; 

n. durata de realizare a obiectivului de investiții - perioada cuprinsă între data aprobării 

indicatorilor tehnico - economici ai investiției și data procesului - verbal privind admiterea 

recepției finale; 

o. durata de implementare a obiectivului de investiții - perioada exprimată în luni cuprinsă 

între data aprobării notei conceptuale și data încheierii procesului - verbal privind admiterea 

recepției finale. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E Elaborare 

V Verificare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 

Acp Alte compartimente 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Scopul procedurii vizează urmărirea derulării proiectelor, de la faza inițierii sale, până la 

finalizarea acestuia. 

Un proiect presupune : 

- identificarea necesității; 

- identificarea surselor de finanțare (buget local, fonduri nerambursabile, împrumuturi 

externe, etc.); 

- întocmirea documentațiilor aferente (achiziția serviciilor de proiectare specializată – studii 

geotehnice, studii topografice, studii hidrologice, studii de fezabilitate, etc.); 

- aprobarea de Consiliul Local Prisacani a documentațiilor, a indicatorilor tehnico – 

economici, a părții de cofinanțare, etc.); 

- execuția proiectului (achiziția lucrărilor, execuția investiției, urmărirea situațiilor de lucrări, 

decontarea acestora, etc.); 

- finalizarea execuției (recepția la terminarea lucrărilor); 

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- Programul anual de investiții publice; 

- Documentații tehnice, întocmite de personal specilizat; 

- Documente specifice achizițiilor de lucrări, servicii și / sau produse; 

- Documente specifice execuției lucrărilor, prestării serviiilor sau furnizării de produse; 

- Documente specifice recepțiilor. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

- Programul anual de investiții publice – documente privind necesitatea investiției, valoarea 

totală a prooectului, creditele bugetare, graficul de finanțare, etc.; 

- Documentații tehnice, întocmite de personal specilizat, respectiv studii geotehnice, studii 

topografice, studii hidrologice, studii de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuției, 

caieste de sarcini, liste de cantități, etc, documentații care stabilesc condițiile generale și 

specifice de execuție a proiectului; 
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- Documente specifice achizițiilor de lucrări, servicii și / sau produse – referate, strategii de 

contractare, alte documente interne care sunt specifice achiziiție de servicii (proiectate), 

achiziției de lucrări (execuția de lucrări); 

- Documente specifice execuției lucrărilor, prestării serviiilor sau furnizării de produse, 

respectiv situații de lucrări, confirmate de diriginții de șantier, procese verbale de lucrări, 

foi de atașamente, programul de control al calității, documente de plată, etc.; 

- Documente specifice recepțiilor – procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, 

urmărirea în timp a comportării investiției, recepția finală. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

 Toate documentele vor fi supuse aprobării primarului comunei Prisacani sau Consiliului local 

Prisacani, după caz.  

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : documentații tehnice (SF, PT, DE, DALI, PAC, etc) hărţi, fotografii, 

calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții 

publice pe clasificația funcțională. Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt 

prezentate informații financiare și nefinanciare. 

Informațiile financiare vor include:  

a) valoarea totală a proiectului; 

b) creditele de angajament; 

c) creditele bugetare; 

d) graficul de finanțare, pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție; 
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e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizată și în cazul obiectivelor în derulare; 

f) costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune.  

Informațiile nefinanciare vor include:  

a) strategia în domeniul investițiilor, care va cuprinde în mod obligatoriu prioritățile 

investiționale și legătura dintre diferite proiecte, criteriile de analiză care determină 

introducerea în programul de investiții a obiectivelor noi, în detrimentul celor în derulare; 

b) descrierea proiectului; 

c) stadiul fizic al obiectivelor. 

 

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură 

integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și 

externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către 

autoritățile deliberative. 

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, care se finanțează din 

împrumuturi externe și, în completare, din transferuri de la bugetul de stat și din alte surse, precum și 

ale celor finanțate integral sau în completare din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, 

indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Guvernului. 

Pentru investițiile destinate prevenirii sau înlăturării efectelor produse de acțiuni accidentale și 

de calamități naturale, documentațiile tehnico-economice, precum și notele de fundamentare privind 

celelalte cheltuieli de investiții cuprinse în poziția globală alte cheltuieli de investiții, elaborate și avizate 

potrivit dispozițiilor legale, se aprobă de ordonatorii principali de credite, cu informarea imediată a 

autorităților deliberative. 

 Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui 

obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de 

aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Această operațiune este supusă 

controlului financiar preventiv propriu. 

  

Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de 

investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv 

notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, 

au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. 
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Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv 

înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinație, 

asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate. 

 

 În programele de investiții se nominalizează obiectivele de investiții grupate pe: investiții în 

continuare, investiții noi și poziția globală alte cheltuieli de investiții, pe categorii de investiții. 

Poziția globală alte cheltuieli de investiții cuprinde următoarele categorii de investiții:  

a) achiziții de imobile; 

b) dotări independente; 

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 

proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții; 

d) cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru 

prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - 

cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, 

precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții; 

e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, 

asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.  

Cheltuielile de investiții se detaliază în anexă distinctă de către ordonatorul principal de credite, 

pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea și 

alți indicatori caracteristici unor asemenea investiții, și se aprobă de autoritățile deliberative odată cu 

bugetul local. 

 

Documentațiile tehnico - economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel:  

a) în cazul obiectivelor noi de investiții:  

 studiu de prefezabilitate, după caz; 

 studiu de fezabilitate; 

 proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 

 proiect tehnic de execuție;  

b) în cazul intervențiilor la construcții existente:  

 documentație de avizare a lucrărilor de intervenții; 

 proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 
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 proiect tehnic de execuție;  

c) în cazul obiectivelor mixte de investiții:  

 studiu de prefezabilitate, după caz; 

 studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentația de 

avizare a lucrărilor de intervenții; 

 proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; 

 proiect tehnic de execuție. 

 

Studiul de fezabilitate este documentația tehnico - economică prin care proiectantul, fără a se 

limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în 

studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico 

- economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico - economic(ă) 

optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții. 

Scenariul/Opțiunea tehnico - economic(ă) optim(ă), recomandat(ă), cuprinde:  

a) soluția tehnică; 

b) principalii indicatori tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții; 

c) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, 

acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții; 

d) strategia de implementare, exploatare/operare și de întreținere a investiției.  

 

Indicatorii tehnico - economici cuprind:  

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu 

TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M) în conformitate cu devizul 

general; 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice 

care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.  
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În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico - economici, apar schimbări care 

determină modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor minimale 

ale indicatorilor tehnico - economici aprobați, sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației 

tehnico - economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția 

situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Studiul de fezabilitate se aprobă potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În cazul obiectivului mixt de investiții, studiul de fezabilitate se elaborează cu respectarea 

conținutului - cadru, completat cu elementele specifice din conținutul - cadru al documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții. Elementele specifice prevăzute la alin. (1) cuprind soluțiile tehnice și 

măsurile din expertiza tehnică la construcția/construcțiile existentă/existente și, după caz, ale auditului 

energetic la clădirea/clădirile existentă/existente, precum și ale studiilor, auditurilor ori analizelor 

relevante realizate.  

 

Devizul general și devizul pe obiect  

Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a 

cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții. Devizul general se structurează pe capitole și 

subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile 

estimate aferente realizării obiectului/obiectelor de investiție din cadrul obiectivului de investiții. 

 

Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului 

nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul 

intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori 

de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații:  

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții; 

b) la data solicitării autorizației de construire; 
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c) după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a 

obiectivului de investiții; 

d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a 

listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.  

 

Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija 

beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de 

cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții - montaj din devizul general, cu încadrarea 

în valoarea totală de finanțare. 

 

Prin excepție, în situația în care punerea în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale 

influențează valoarea investiției, aceasta se reface prin grija și pe răspunderea beneficiarului 

investiției/investitorului, fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare a noii valori rezultate. 

 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții  

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația tehnico - economică, 

similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor 

existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul 

investiției. 

 

Proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție  

Proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor este parte a documentației pentru 

emiterea autorizației de construire/desființare, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Conținutul - cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, conținutul 

- cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare, precum și conținutul - cadru 

al proiectului de organizare a execuției lucrărilor se adaptează de către operatorii economici care 

prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției. 
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Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, 

după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de 

fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; componenta tehnologică a soluției 

tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului 

de investiții, la faza de proiectare - proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor 

tehnico - economici aprobați și a autorizației de construire/desființare. 

 

Proiectul tehnic de execuție conține părți scrise și părți desenate, necesare pentru execuția 

obiectivului de investiții. 

 Părțile scrise cuprind date generale privind investiția, descrierea generală a lucrărilor, memorii 

tehnice pe specialități, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, graficul general de realizare 

a investiției. 

 Părțile desenate cuprind planșe de ansamblu, precum și planșe aferente specialităților: planșe de 

arhitectură, de structură, de instalații, de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv planșe de 

dotări. 

  

 Detaliile de execuție se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind 

parte integrantă a acestuia, și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte 

asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică 

dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive 

structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiții. Prin excepție, anumite detalii de execuție se pot 

elabora/definitiva, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, precum 

și în cazul obiectivelor de investiții a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, pe 

parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiție. 

 

 Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se verifică de către specialiști 

verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în 

scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții 

oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului și pentru asigurarea sănătății și siguranței 

persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a construcțiilor. 
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Conținutul - cadru al proiectului tehnic de execuție se adaptează de către operatorii economici 

care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției. 

 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

DESCRIEREA PROCEDURII 
Activitatea desfăşurată Responsabil 

Întocmirea notei justifcative privind oportunitatea şi necesitatea 

promovării obiectivului de investiţii 

 

Inncluderea obiectivului de investiții în Programul anual de investiții 

Compartiment Investiții 

Compartiment buget – 

finanțe 

Primar 

Consiliul Local Prisacani 

Elaborarea documentaţiei de achiziție pentru servicii de proiectare – 

studii geotehnice, topografice, hidrografice, studii de fezabilitate, 

etc. 

Compartiment achiziții 

Primar  

Desfăşurarea procesului de achiziţie, inclusiv semnarea contractelor 

de achiziție 

Compartiment achiziții 

Primar 

Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de urbanism 

Proiectant / Compartiment 

Urbanism 

Primar 

Verificarea şi recepţionarea studiilor întocmite de proiectant (studii 

de fezabilitate, studiu geografic, studiu topografic, etc.) 

Compartiment achiziții 

Primar 

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiției Consiliul Local 

Elaborarea documentaţei de atribuire a contractului de prestări 

de servicii pentru proiect tehnic şi detalii execuţie, a asistenței 

tehnice, a serviciilor de verificare de proiect 

Compartiment achiziții 

Primar 

Desfăşurarea procedurii de achiziţie pentru PT / DE, asistență tehnică 

și verificator de proiect, inclusiv semnarea contractelor de achiziție 

Compartiment achiziții 

Primar 

Întocmirea Proiect autorizației de construire AC (sau DALI, după 

caz) și obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism. 

Compartiment Urbanism 

Primar 

Obținerea autorizației de construire Primar 
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Verificarea şi recepţionarea proiectului tehnic şi a detaliilor de 

execuţie 

Compartiment achiziții 

Compartiment Urbanism 

Primar 

Elaborarea documentaţei de atribuire a contractului de execuţie de 

lucrări 

Compartiment achiziții 

Primar 

Numirea comisiei de evaluare pentru contractarea lucrărilor Primar 

Desfăşurarea procedurii de achiziţie pentru contractarea lucrărilor 

de execuţie, inclusiv semnarea contractului de execuție și 

constituirea garanției de bună execuție (dacă este cazul) 

Comisia de evaluare 

Desemnarea dirigintelui de şantier – în cazul în care nu există 

persoană autorizată în cadrul unităţii 

Compartiment achiziții 

Primar 

Comunicarea ISC, proiectant și avizatorilor începerea lucrărilor Diriginte de şantier / Primar  

Predarea amplsamentului investiției și a bornelor de reper aferente Diriginte de şantier / Primar 

Emiterea ordinului de începere a lucrărilor Primar 

Sistarea lucrărilor la terminarea fondurilor alocate şi reînceperea 

acestora numai după refinanţare. 

Compartiment buget – 

finanțe 

Compartiment achiziții 

Înştiinţarea ISC şi a proiectantului în funție de programul de control 

al calității pe faze determinante. 
Diriginte de santier 

Execuția lucrărilor  Executant 

Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfășurării 

execuției 
Proiectant 

Verificarea execuţiei lucrărilor, atât din punct de vedere cantitativ, 

cât și calitativ – situaţii de lucrări lunare verificate şi acceptate la 

plata în baza caietelor de măsurători, foilor de atașament, proceselor 

verbale de lucrări, etc. 

Diriginte de şantier 

Decontarea situaţiilor de lucrări 

Viză – Contabilitate 

Viză – control preventiv 

Aprobare – Primar 
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Întocmirea cărţii tehnice a construcţiei pe toată perioada de derulare 

a execuţiei lucrărilor inclusiv în perioada de garanţie prin 

completarea jurnalului de evenimente. 

Diriginte de şantier 

Comunicare finalizarea execuție și convocarea comisie de recepție Executant 

Desemnarea comisiei de recepţie Primar 

Pregătirea documentaţiei tehnico-economice, a cărţii tehnice a 

Construcţiei, şi invitarea la recepţie a reprezentanților avizatorilor, 

inclusiv din partea ISC cu cel puţin 10 zile înainte de efectuarea 

recepţiei. 

Diriginte de şantier 

Primar 

Convocarea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor care se face 

în maximum 15 zile de notificarea terminarii lucrărilor de către 

antreprenorul lucrării. 

Primar 

Recepția la terminarea lucrărilor Comisia de recepție 

Eliberarea garanției de bună execuție  
Compartiment achiziții 

Primar 

Urmărirea în timp a comportării investiției  

Diriginte de șantier 

Proiectant  

Primar 

Convocare recepție finală Primar 

Recepția finală Comisia de recepție 

Cartea tehnică se predă spre păstrare şi completare în timp 

serviciului tehnic 
Diriginte de şantier 

Notă : 

 Procedurile operaționale privind derularea operațiunilor se regăsesc în cadrul fiecărui 

compartiment specific. 

 

Conținutul cadru al studiuliu de fezabilitate 

A. PIESE SCRISE 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
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1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) 

1.4. Beneficiarul investiției 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 

2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind 

situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și 

scenariile/opțiunile tehnico - economice identificate și propuse spre analiză 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale 

și financiare 

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor 

2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția 

cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice 

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico - economice 

pentru realizarea obiectivului de investiții -  

3.1. Particularități ale amplasamentului:  

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, 

dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept 

de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din 

documentațiile de urbanism, după caz); 

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; 

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau 

construite; 

d) surse de poluare existente în zonă; 

e) date climatice și particularități de relief; 

f) existența unor:  

a) rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi 

identificate; 

b) posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul 

existenței unor zone protejate sau de protecție; 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
MONITORIZAREA PROIECTELOR 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 07 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

161 

c) terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și 

siguranță națională;  

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat 

conform normativelor în vigoare, cuprinzând:  

(i) date privind zonarea seismică; 

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 

convențională și nivelul maxim al apelor freatice; 

(iii) date geologice generale; 

(iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive 

accesibile, după caz; 

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate 

cu reglementările tehnice în vigoare; 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a 

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.  

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional - arhitectural și tehnologic:  

a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 

b) varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; 

c) echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.  

3.3. Costurile estimative ale investiției:  

a) costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a 

costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare 

corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții; 

b) costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.  

3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:  

a) studiu topografic; 

b) studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; 

c) studiu hidrologic, hidrogeologic; 

d) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru 

creșterea performanței energetice; 
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e) studiu de trafic și studiu de circulație; 

f) raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 

investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 

g) studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și 

peisajere; 

h) studiu privind valoarea resursei culturale; 

i) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.  

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției 

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico - economic(e) propus(e) 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea 

scenariului de referință 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări 

climatice, ce pot afecta investiția 

4.3. Situația utilităților și analiza de consum:  

a) necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz; 

b) soluții pentru asigurarea utilităților necesare.  

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:  

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse; 

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în 

faza de operare; 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor 

protejate, după caz; 

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se 

integrează, după caz.  

4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, 

valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

4.7. Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea 

actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost - beneficiu sau, după caz, analiza 

cost - eficacitate 

4.8. Analiza de senzitivitate3) 
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4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

5. Scenariul/Opțiunea tehnico - economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 

sustenabilității și riscurilor 

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 

5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:  

a) obținerea si amenajarea terenului; 

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; 

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 

funcțional - arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, 

corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico - 

economici propuși; 

d) probe tehnologice și teste.  

5.4. Principalii indicatori tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții:  

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu 

TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții - montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general; 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice 

care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.  

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile 

construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite 

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 

constituite. 

6. Urbanism, acorduri și avize conforme 
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6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a 

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu 

în documentația tehnico - economică 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții 

și care pot condiționa soluțiile tehnice 

7. Implementarea investiției 

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în 

luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea 

investiției pe ani, resurse necesare 

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale 

8. Concluzii și recomandări 

 

B. PIESE DESENATE 

a) În funcție de categoria și clasa de importanță a obiectivului de investiții, piesele desenate se 

vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:  

1. plan de amplasare în zonă; 

2. plan de situație; 

3. planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, 

scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme 

funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz; 

4. planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, 

planuri specifice, după caz.  
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Conținutul cadrul al proiectului tehnic de execuție 

 Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații 

tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice 

ale beneficiarului.  

 

A. PĂRȚI SCRISE  

I. Memoriu tehnic general 

1. Informații generale privind obiectivul de investiții 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții 

1.2. Amplasamentul 

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de 

fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

1.4. Ordonatorul principal de credite 

1.5. Investitorul 

1.6. Beneficiarul investiției 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție 

2. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenții 

2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:  

a) descrierea amplasamentul; 

b) topografia; 

c) clima și fenomenele naturale specifice zonei; 

d) geologia, seismicitatea; 

e) devierile și protejările de utilități afectate; 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și 

provizorii; 

g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea; 

h) căile de acces provizorii; 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.  

2.2. Soluția tehnică cuprinzând:  
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a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; 

b) varianta constructivă de realizare a investiției; 

c) trasarea lucrărilor; 

d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier; 

e) organizarea de șantier.  

II. Memorii tehnice pe specialități  

a) Memoriu de arhitectură - conține descrierea lucrărilor de arhitectură, cu precizarea echipării și 

dotării specifice funcțiunii 

b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcții 

c) Memorii corespondente specialităților de instalații, cu precizarea echipării și dotării specifice 

funcțiunii  

III. Breviare de calcul 

a) Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de 

construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de construcție în parte. În 

acestea se vor preciza încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia 

de calcul, verificările și dimensionările, precum și programele de calcul utilizate. 

IV. Caiete de sarcini 

a) Caietele de sarcini sunt părți integrante ale proiectului tehnic de execuție, care reglementează 

nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, 

condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, 

inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care 

să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate. 

b) Caietele de sarcini se elaborează de către proiectanți, care prestează, în condițiile legii, 

servicii de proiectare în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, pe 

specialități, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie 

restrictive. 

c) Caietele de sarcini, împreună cu planșele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, 

să se poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă 

și dotarea necesară execuției lucrărilor. 

d) Redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă și sistematizată. 

1. Rolul și scopul caietelor de sarcini:  
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a) reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezintă 

informații, precizări și prescripții complementare planșelor; 

b) detaliază notele și cuprind caracteristicile și calitățile materialelor folosite, testele și probele 

acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările și 

probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final; 

c) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiției; 

d) prevăd măsurile și acțiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a 

deșeurilor) după expirarea perioadei de viață (postutilizarea).  

2. Tipuri de caiete de sarcini - În funcție de categoria de importanță a obiectivului de investiții, 

caietele de sarcini pot fi:  

a. caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcțiilor și care 

se elaborează pentru toate obiectivele de investiții; 

b. caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice și care se elaborează independent 

pentru fiecare lucrare.  

3. În funcție de destinație, caietele de sarcini pot fi:  

a) caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor; 

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice 

și confecții diverse; 

c) caiete de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificări și puneri în funcțiune; 

d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor și conținutul cărții 

tehnice.  

4. Conținutul caietelor de sarcini Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:  

a) nominalizarea planșelor, părților componente ale proiectului tehnic de execuție, care guvernează 

lucrarea; 

b) descrierea obiectivului de investiții; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranțe și altele 

asemenea; 

c) descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție specifice și etapele privind 

realizarea execuției; 

d) măsurători, probe, teste, verificări și altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuției 

obiectivului de investiții; 
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e) proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și altele asemenea 

pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investiții; 

f) standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul execuției, 

produselor/materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, 

testelor, verificărilor; 

g) condiții privind recepția.  

V. Liste cu cantități de lucrări - Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării 

valorice a lucrărilor și conține:  

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 

c) listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

d) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 

e) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5); 

f) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate 

utiliza formularul F3.). 

NOTĂ: Formularele F1 - F5, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru 

devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea 

decontării.  

 

VI. Graficul general de realizare a investiției publice (formularul F6) 

a) Graficul general de realizare a investiției publice reprezintă eșalonarea fizică a lucrărilor de 

investiții/intervenții.  

NOTĂ: Formularele F1 - F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.  

 

B. PĂRȚI DESENATE  

 Sunt documentele principale ale proiectului tehnic de execuție pe baza cărora se elaborează 

părțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini și care, 

de regulă, se compun din:  

1. Planșe generale  

Sunt planșe de ansamblu și cuprind:  

a) planșa de încadrare în zonă; 
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b) planșele de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice; 

c) planșele topografice principale; 

d) planșele de amplasare a forajelor și profilurilor geotehnice, cu înscrierea condițiilor și a 

recomandărilor privind lucrările de fundare; 

e) planșele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanțelor de 

amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment și planimetrice, a cotei ± 

0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor și distanțelor principale de amplasare a drumurilor, 

trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor și altele asemenea; 

f) planșele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de 

terasamente, săpături - umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat 

(excedent și deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele și 

echipamentele de lucru, precum și a altor informații și elemente tehnice și tehnologice; 

g) planșele principale privind construcțiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secțiuni, profiluri 

longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile și cerințele specifice 

ale oțelului, clasa betoanelor, protecții și izolații hidrofuge, protecții împotriva agresivității 

solului, a coroziunii și altele asemenea; 

h) planșele de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare. 

 

2. Planșele aferente specialităților  

Sunt planșe cu caracter tehnic, care definesc și explicitează toate elementele construcției. 

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod și denumire 

proprii. 

Planșele principale se elaborează pe obiecte și, în general, cuprind:  

2.1. Planșe de arhitectură - Definesc și explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui 

obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele și calitatea 

acestora și alte informații de această natură:  

 planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran și suprateran, inclusiv sistemul de 

acoperire, cotate, cu indicarea funcțiunilor și finisaje, cu mobilier reprezentat; 

 secțiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor; 

 fațade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea încadrării în frontul stradal existent, 

după caz.  
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2.2. Planșe de structură - Definesc și explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea și execuția 

structurii de rezistență, cu toate caracteristicile acesteia, și cuprind:  

 planurile infrastructurii și secțiunile caracteristice cotate; 

 planurile suprastructurii și secțiunile caracteristice cotate; 

 descrierea soluțiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție și montaj (numai 

în situațiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, 

manipularea, depozitarea și montajul.  

2.3. Planșe de instalații - Definesc și explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea și 

execuția instalațiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea. 

2.4. Planșe de utilaje și echipamente tehnologice - Vor cuprinde, în principal, planșele principale 

de tehnologie și montaj, secțiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, detalii 

montaj, și anume:  

1. planșe de ansamblu; 

2. scheme ale fluxului tehnologic; 

3. scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri; 

4. scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, 

rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor 

tehnologice; 

5. planșe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestațiilor, 

sarcinilor și a altor informații de aceeași natură, inclusiv a schemelor tehnologice de 

montaj; 

6. diagrame, nomograme, calcule inginerești, tehnologice și de montaj, inclusiv materialul 

grafic necesar punerii în funcțiune și exploatării; 

7. liste cu utilaje și echipamente din componența planșelor tehnologice, inclusiv fișe 

cuprinzând parametrii, performanțele și caracteristicile acestora.  

2.5. Planșe de dotări 

Cuprind planșe de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secțiuni, vederi, tablouri de 

dotări și altele asemenea, pentru:  

1. piese de mobilier; 

2. elemente de inventar gospodăresc; 

3. dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor; 
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4. dotări necesare securității muncii; 

5. alte dotări necesare în funcție de specific.  

 

 

C. DETALII DE EXECUȚIE  

Detaliile de execuție, parte componentă a proiectului tehnic de execuție, respectă prevederile 

acestuia și detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea 

operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică 

dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive 

structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții. 

În funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, precum și în cazul 

obiectivelor de investiții a căror funcționare implică procese tehnologice specifice, anumite 

detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții 

(proiectantul va specifica pe planșe care sunt detaliile de execuție ce urmează a fi 

elaborate/definitivate astfel). 

Detaliile de execuție pot fi de 3 tipuri:  

a) detalii de execuție privind soluționările elaborate de proiectant; 

b) detalii de execuție pentru echiparea obiectivului de investiții, în timpul execuției, cu aparatură 

și echipamente, realizate cu respectarea datelor și informațiilor oferite de către furnizorii 

acestora; 

c) detalii de execuție curente standardizate (conform detaliilor - tip ale furnizorilor de 

subansamble) sau detalii de execuție care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, 

care se vor executa, de regulă, de către constructor.  

În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenței tehnice, trebuie să 

supervizeze întocmirea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție, indiferent de 

elaboratorul acestora. 

  

 Conținutul proiectului tehnic de execuție se adaptează de către operatorii economici care 

prestează în condițiile legii servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției. 
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 9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 
Domeniu public și 

privat 
E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
DOMENIUL PUBLIC ȘI 

PRIVAT 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
MONITORIZAREA PROIECTELOR 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.DP. 07 Pagina ...... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

174 

11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 
Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale 
 

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 
Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii 

procedurate 
 

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  

 

 


