
 

 

 

 

MONITORIZARE CIVICĂ 

Teme comune 

1 Caietele de sarcini ale serviciilor -  REGULAMENTUL SERVICIULUI 

Context       Toate o siliile lo ale CL  tre uie să î fii eze pri  hotărâri HCL  servi iile pu li e UTILITĂ ILE  pe are tre uie să le gestio eze o for  
prerogativelor  L /  a ad i istra iei pu li e lo ale şi L /  – a servi iilor o u itare de utilită i pu li e  

Serviciile pot fi operate „servi ii”      î  adrul Pri ărilor sau pri   ter i – so ietă i. 

Indiferent  de operator  sau de modul de desemnare a acestuia – servi iile tre uie să ai ă u  „CAIET DE SARCINI AL SERVICIULUI” şi sau u  
REGULAMENT AL SERVICIULUI.  Acesta face parte din Contractul de opearare  sau este Reluat în Contractul de operare 

Monitorizare Tre uie o i ute opii după toate aietele de sar i i ale servi iului 

 TABEL CU  

# Serviciul  Caiet de sarcini 

a serviciului 

Data apro ării  Operator 

 

Serviciu 

pri ărie 

Societatea 

pri ăriei 
Concesionar 

ter  

 Apă  HCL nr     din     

 Canal      

 Salubritate      

 Termoficare      

 Transport public      

 Iluminat public      

 Etc.      

 

 



 

 

 

 

2  Operatorii serviciilor – CONTRACTE DE DELEGARE 

 

Context       Toate servi iile su t  „operate” de u  fur izor de servicii pe baza unui CONTRACT DE DELEGARE  (contract de concesiune )  sau pe baza unei 

HCL – da ă este u  servi iu i ter  al pri ăriei. 

Monitorizare Tre uie o i ute opii după Contractul de delegare 

 TABEL CU 

# Serviciul  Numele 

operatorului 

CUI operator Data se ării 
Contractului 

Data 

încheierii 

contractului 

Durata 

Contractului 

 Apă        

 Canal      

 Salubritate      

 Termoficare      

 Transport public      

 Iluminat public      

 Etc.      

 

 

  



 

 

 

 

3  DATE DESPRE Operatorii serviciilor 

 

Context       Su t utile datele de ide tifi are  dar şi a io ariatul.   Ta elul poate fi exti s u oloa e pe tru i for a iile are su t perti e te î  fu ie de 
serviciu  

Monitorizare Tre uie o i ute i for a iile legale referitoare la Operatori   ORC / MF/  altele) 

TABEL CU 

# Serviciul  Numele 

operatorului 

Tip societate DATE DE 

IDENTIFICARE 

Structura 

a io ariatului 
Capitalul 

Social 

Valoarea 

activelor 

proprii 

Evolu ia pe 
ultimii ani 

 

  

CA Pierderi/be-

neficii 

Nr. salaria i 

 Apă            

 Canal          

 Salubritate          

 Termoficare          

 Transport 

public 

         

 Iluminat public          

 Etc.          

 

 

 

4  INDICATORI DE PERFORMANŢĂ din CAIETUL DE SARCINI  (sau REGULAMENTUL SERVICIULUI) şi CONTRACTUL DE 
MANAGEMENT 

 

Context       Toate servi iile su t regle e tate pri  aiete de sar i i sau/şi Regula e te ale servi iilor apro ate de CL 



 

 

 

 

  A este do u e te i lud i  od o ligatoriu  INDICATORI DE PERFORMAN Ă – care definesc nivelul minimal de calitate a serviciului  

  I di atorii de perfor a ă di  Regula e te  tre uie să se regăseas ă î   CONTRACTELE DE OPERARE. 

  Da ă se fa e o a hizi ie pu li ă li ita ie pe tru a deseş a operatorul  sau da ă se î redi ează servi iul dire t Operatorului public – la baza 

o di iilor impuse operatorului sta Regulamentul serviciului. 

 

Monitorizare Trebuie extrasă o listă u I di atorii de perfor a ă di  Regula e te; 

  Te uie  COMPARATI i di atori de peror a ă di  Regula e te u ei i puşi Operatorului pri  Co tra t. 

  Trebuie  o sultat Co tra tul de a age e t da ă operatorul este u ul pu li , apar i ător al CL sau CJ  

  Trebuie consultate  RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE – î  are tre uie să se afle date referitoare la î depli irea i di atorilor de 
perfor a ă 

   

TABEL CU INDICATORII DE PERFORMANŢĂ        Coloane  în dreapta  cu serii anuale de date referitoare la valorile indicatorilor 

Un tabel per serviciu   

 


