ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A Nr. 45/2020
privind înființarea Serviciului public de gospodărire comunală la
nivelul comunei Dănești
Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 30 iulie
2020, convocat prin Dispoziția nr. 112/2020, emisă de primarul comunei Dănești, județul
Harghita;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.___/2020;
- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr.____/2020;
- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Dăneşti,
înregistrat sub nr.____/2020;
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes
local, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Hotărârea Guvernului
nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului
nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă înființarea Serviciului public de gospodărire comunală la nivelul
comunei Dănești, județul Harghita, ca și compartiment de specialitate, fără personalitate
juridică.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public local de
gospodărire comunală Dănești, conform anexei nr.1, care face parte intregrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Dănești.
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Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicat prin grija secretarului general al comunei,
primarului comunei Dănești, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita în vederea
verificării legalității, și se va afișa la sediul Primăriei într-un loc accesibil de comunitatea
locală și pe site-ul COMUNEI DĂNEȘTI.
Comuna Dănești, la 30 iulie 2020
Președintele de ședință,
Gál Kálmán

 ………………….……………………

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al
C O M U N E I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára


………………….……………………
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Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.45 /30 iulie 2020

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI
PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DĂNEȘTI
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.
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CAP. II. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIULUI PUBLIC
LOCAL DE GOSPODARIRE COMUNALA DĂNEȘTI
Art. 3 Activitatea de gospodarire comunala este organizata la nivel de serviciu
public fara personalitate juridica, ca si compartiment de specialitate in cadrul Primariei
comunei Dănești, aflat in subordinea directa a viceprimarului comunei Dănești,
cuprinzând și serviciul de întreținere a drumurilor comunale și străzilor în cadrul
primăriei Dănești.
Art. 4 Structura organizatorica a Serviciului Public Local de Gospodarire
Comunala este compusă din 5 posturi, dupa cum urmeaza :
-1 post administrator II
-1 post muncitor calificat I
-1 post guard
-1 post paznic
-1 post paznic
Art. 5 Organigrama si statul de functii ale Primariei comunei Dănești sunt
corespunzatoare, sunt incluse cele cinci posturi sus-mentionate.
Art. 6. Posturile sunt ocupate prin concurs, in conditiile legii.

CAP. III. ATRIBUTIILE SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE GOSPODARIRE
COMUNALA DĂNEȘTI
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;
- colectarea si evacuarea apelor pluviale;
- măturat, stropit, spălat și intretinerea curateniei pe caile publice;
- curatatul si transportul zapezii de pe caile publice, mentinerea in
stare de
functionare a acestora pe timp de iarna;
- intretinerea rampelor de deseuri provenite din constructii si a containerelor de
deseuri selective;
- modernizarea, exploatarea si intretinerea trotuarelor, strazilor, drumurilor,
podurilor;
- organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale;
- modernizarea, intreținerea, administrarea și exploatarea pieței și oborului comunal;
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- amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor, a locurilor publice de afisaj si
reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban si ambiental;
- infiintarea, organizarea si exploatarea unor servicii de intretinere, reparatii curente
si reabilitare a fondului locativ aflat in proprietatea unitatilor administrativteritoriale;
- prestari servicii cu utilajele din dotare:
Nr crt.

Denumirea produselor

U. M.

Cantitatea

1

Excavator
marca CASE
tipul CK38
Autovehicul Special N3 marca
OAF, cu număr de înmatriculare
HR-06-YGO, serie șasiu
VAOMO66142L014139, serie
motor FĂRĂ SERIE, sursa de
energie Motorină, culoare
Portocaliu, an fabricație 1996,
seria cărții de identitate
H146025

BUC

1

BUC

1

2

-

exploatare mijloace si utilaje, reparatii si intretinerea acestora;
transporturi de materiale, produse de cariera si balastiera;
lucrari de intretinere a domeniului public si privat;
sustinerea actiunilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Dănești.

CAPITOLUL IV. DISPOZITII FINALE
Art.8 Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.____.
Art.9 Modificarea si reactualizarea regulamentului se va face de fiecare data cand
actele normative aparute, dupa aprobarea acestuia rezulta atributii si sarcini care nu au
fost prevazute la data intocmirii acestuia.
Comuna Dănești, la 30 iulie 2020
Președintele de ședință,
Gál Kálmán

 ………………….……………………

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al
C O M U N E I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára


………………….……………………
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