ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DODESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.
Privind infiinţarea Serviciului Public Local de
Gospodărire Comunală la nivelul comunei Dodesti
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Dodesti, de unde reiese necesitatea
infiintarii acestui serviciu tinand cont ca la nivelul comunei Dodesti, nu există
serviciu public local care să desfăşoare aceste activităţi,
- prevederile art. 1, alin (4), lit h, art. 3 , alin (1) , (4) lit .b, art. 28 alin(2) , lit
b din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu
modificările şi completările ulterioare,
- În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a pct. 9, 10, 13 şi 16,
ale art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al comunei Dodesti, judetul Vaslui, intrunit in sedinta
ordinara
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba infiintarea Serviciului Public Local de Gospodarire Comunala la
nivelul comunei Dodesti, judetul Vaslui, ca un serviciu public de interes local fără
personalitate juridica in subordinea Consiliului local Dodesti, judetul Vaslui;
Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public
Local de Gospodarire Comunală Dodesti, conform anexei nr.1, care face parte
intregranta din prezenta hotarare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se însarcineaza
Primarul comunei Dodesti, prin compartimentul de specialitate ;
Art.4. Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica de catre secretarul
comunei Dodesti si se va comunica :
-Institutiei prefectului –judetului Vaslui
-persoanelor interesate prin afisare ;
-primarului comunei Dodesti ;
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Presedinte de sedinta,
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Anexa la HCL nr.

/31.10.2016

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI
PUBLIC LOCAL DE GOSPODARIRE COMUNALA DODESTI
CAP. I
DISPOZITII GENERALE
Art. 1 Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se
organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei
locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei
publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor
locale de interes deosebit.
Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau dupa caz
dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau
privata ale comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor in conformitate cu
principiul autonomiei locale.
Art. 2 Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza
autonomia locala in comune, orase, municipii sunt consiliile locale, comunale,
orasenesti, municipale, ca autoritati
deliberative, primarii ca autoritati
executive. Consiliul local are initiativa si hotaraste in conditiile legii in toate
problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in
competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
Consiliul local exercita atributii privind organizarea si functionarea
aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de
interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local,
atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului
sau municipiului, atributii privind administrarea domeniului public si privat al
comunei, orasului, municipiului, atributii privind gestionarea serviciilor
furnizate catre cetateni; aproba la propunerea primarului, in conditiile legii
infiintarea, organizarea si statul de functii ale institutiilor si serviciilor publice de
interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de
interes local, asigura potrivit competentelor sale si in conditiile legii cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor.
Consiliile locale pot infiinta si organiza institutii si servicii publice de
interes local in principalele domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor
locale, cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de
care dispun.
Numirea si eliberarea din functie a personalului din cadrul institutiilor si
serviciilor publice de interes local se fac de conducatorii acestora, in conditiile
legii.

CAP II.
STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIULUI PUBLIC LOCAL
DE GOSPODARIRE COMUNALA DODESTI
Art. 3 Activitatea de gospodarire comunala este organizata la nivel de
serviciu public fara personalitate juridica, in subordinea Consiliului local , aflat
in subordinea directa a viceprimarului comunei Dodesti.
Art. 4 Structura organizatorica a Serviciului Public Local de Gospodarire
Comunala este compusă din 3 posturi, dupa cum urmeaza :
- 1 buldoexcavatorist;
- 2 muncitori ;
Art. 5 Organigrama si statul de functii ale Primariei comunei Dodesti vor
fi modificate corespunzator, prin includerea celor trei posturi sus-mentionate.
Art. 6 Posturile vor fi ocupate prin concurs, in conditiile legii.
CAP. III
ATRIBUTIILE SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE
GOSPODARIRE COMUNALA DODESTI

Art. 7 Serviciul Public Local de Gospodarire Comunala are in principal
urmatoarele atributii:
- amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor
publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca
pentru copii;
- intretinerea curateniei pe caile publice;
- curatatul si transportul zapezii de pe caile publice, mentinerea in
stare de functionare a acestora pe timp de iarna;
- exploatarea si intretinerea drumurilor, podurilor;
- amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor, a locurilor publice
de afisaj si reclame, a panourilor publicitare;
- prestari servicii cu utilajele din dotare;
-intretinerea, exploatarea si modernizarea sistemului de alimentare cu
apa;
- exploatare mijloace si utilaje, reparatii si intretinerea acestora;
- transporturi de materiale, produse de cariera si balastiera;
- colectarea cadavrelor animale de pe domeniul public si predarea acestora
unitatilor de ecarisaj;
- lucrari de intretinere a domeniului public si privat;
- sustinerea actiunilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Dodesti.
CAP. IV
DISPOZITII FINALE

Art. 8 Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotararea Consiliului
local nr. din 31.10.2016 . Modificarea si actualizarea regulamentului se supun
spre aprobare Consiliului local.

