ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA OZUN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 27/2015
pentru înfiin areaăServiciuluiăpublicădeăadministrareăa
domeniuluiăpublică iăprivatăalăComuneiăOzun
Consiliul Local Ozun, jud. Covasna,
Întrunit în şedin aăextraordinar ălaădataădeă27 martie 2015,
Analizând expunerea de motive privindă înfiin riiă serviciuluiă publică deă
administrareăaădomeniuluiăpublică iăprivatăalăcomunei şiăproiectul deăhot râreăînaintat ă
Consiliului Local Ozun;
inândăcontădeă:
- art.1 alin.(2) lit.g, alin.(4), art.3 alin.(1), alin.(4) lit. a, art.8 alin.(1), alin.(3)
lit.d,ăart.22ă iăart.28ădinăLegea nr. 51/2006 a serviciilorăcomunitareădeăutilit iăpublice;
- art.3,ăart.7,ăart.8,ăart.9,ăart.ă10ăalin.(1)ă iăalin.(2),ăart.11ăalin.(1)ă iăalin.(2)ălit.aă
iă art.ă 18ă dină Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă 71/2002ă privind organizarea si functionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,
aprobată iă modificată prină Legeaă nr.ă 3/2003ă pentruă aprobareaă Ordonantei Guvernului
nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public si privat de interes local;
- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementareaă şiă administrareaă spa iiloră verziă dină
intravilanulălocalit ilor,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare;
- art. 7 alin. (13) din Legeaă nr.ă 52/2003ă privindă transparen aă decizional ă înă
administra iaăpublic ,
Având în vedere:
- Hot rârea Consiliului Local Ozun nr. 5/2015 privind aprobarea bugetului
local pentru anul 2015;
- Hot râreaăConsiliuluiăLocalăOzun nr. 26/2015 pentru aprobarea organigramei
iăstatuluiădeăfunc iiăalăaparatuluiăde specialitate al primarului comunei Ozun;

Cu respectarea art.36 alin.(2) lit.”a” şiăalin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a
administra ieiăpubliceălocale,ăcuămodific rileăulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) iă art.ă 115ă alin.ă (1)ă lit.ă ”b” din Legea 215/2001
administra ieiăpubliceălocale,ăcuămodific rileăşiăcomplet rile ulterioare
HOTĂRÂŞTE
Art.1. Aprob ă înfiin areaă Serviciului public de administrare a domeniului
publică iă privată ală comuneiă Ozun, organizat în forma unui compartiment în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Ozun.
Art.2. Aprob ă regulamentulă deă organizareă iă func ionareă aă Serviciuluiă deă
administrareă aă domeniuluiă publică iă privată ală comuneiă Ozun conform anexei la
prezentaăhot râre,ăanex ăcareăfaceăparteăintegrant din prezenta.
Art.3. Aprob ă adoptareaă gestiuniiă directeă aă Serviciuluiă deă administrareă aă
domeniuluiăpublică iăprivat al comunei Ozun.
Art.4. Cuă aducereă laă îndeplinireă seă îns rcineaz ă primarulă comunei Ozun,
S.P.A.D.P.P.ă iăCompartimentulărela iiăcuăpubliculă iăresurseăumane.ă
Ozun, la 27 martie 2015.
PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Dobri Hunor Attila

Difuzare:

1ăex.ălaădosarăcuăhot râri

1 ex. Compartimentulărela iiăcuăpubliculă iăresurseăumane

1 ex. SPADPP

1 ex. Primar

1ăex.ăînădosarulăCereriiădeăFinan are

,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa la H.C.L. nr. 27/2015

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCTIONARE A SERVICIULUI
PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC I
PRIVAT AL COMUNEI OZUN
Capitolul I - DISPOZITII GENERALE
Art.1. Consiliul Local Ozună înfiin eaz ă Serviciulă publică deă administrareă aă domeniuluiă publică iă
privat al comunei Ozun, denumit în continuare Serviciu.
Art.2. Serviciul se organizeaz in cadrul aparatului propriu al primarului comunei Ozun, respectand
prevederile art. 2 coroborat cu art. 3 alin. (1) si art. 7 alin.(1) din O.G. nr.71/2002.
Art.3. (1)ă Serviciulă esteă compartiment,ă f r ă personalitateă juridic ,ă careă asigur ă laă nivelulă comuneiă
administrareaădomeniuluiăpublică iăprivatăalălocalit ii.
(2) Sediul administrativăalăServiciuluiăesteăînăcl direaăprim riei,ăsituatăînăComunaăOzunănr.ă
75 jud. Covasna.
Art.4 Serviciulă î iă desf oar ă activitateaă înă bazaă prezentuluiă Regulamentă deă Organizareă siă
Functionareă iăînăbazaăprevederilorălegaleăînăvigoare.
Capitolul II - DEFINI II
Art.5. Termeniiăşiăno iunileădeămaiăjosăseădefinescădup ăcumăurmeaz :
a)ă activit iă edilitar-gospod reştiă - ansamblulă ac iuniloră deă utilitateă şiă interesă publică locală sauă
jude ean,ădesf şurateădinăini iativaăşiăsubăorganizareaăautorit ilorăadministra ieiăpubliceălocale,ăprină
care se asigura, într-oăconcep ieăunitar ăşiăcoerent ,ăbunaăgospod rireăşiămodernizareaălocalit ilor,ă
dezvoltareaă durabil ă aă acestoraă şiă aă infrastructuriiă edilitar-urbane,ă precumă şiă condi iiă normaleă deă
munc ,ădeăvia aăşiădeălocuireăpentruăcomunit ileălocale;
b) domeniul privat al comunei - totalitateaă bunuriloră mobileă iă imobileă intrateă înă proprietateaă
comuneiăOzunăprinămodalit ileăprev zuteădeălegeă iăcareănuăfacăparteădinădomeniulăpublic;
c) domeniul public al comunei- totalitateaăbunurilorămobileă iăimobileăaflateăînăproprietateaăpublic ăaă
comuneiăOzun,ăcare,ăpotrivitălegiiăsauăprinănaturaălor,ăsuntădeăuzăsauădeăinteresăpublicălocală iăcareănuă
auăfostădeclarateăprinălegeăbunuriădeăuzăsauădeăinteresăpublicăna ional.
d) servicii deă administrareă aă domeniuluiă publică iă privată – totalitateaă ac iuniloră iă activit iloră
edilitar-gospod re tiă prină careă seă asigur ă administrarea,ă gestionareaă iă exploatareaă bunuriloră dină
domeniulăpublică iăprivatăalăcomunei.
Capitolul III - STRUCTURA ORGANIZATORICA
Art.6.Serviciulă esteă ună compartimentă specializat,ă f r ă personalitateă juridic ,ă aflată in cadrul
aparatului propriu al primarului comunei Ozun.
Art.7. Inăstructuraăactual ,ăServiciulăvaăfunctionaăcuăunănumarădeă9 posturi potrivit organigramei si a
Statului de functii.
Art.8. Compartimentulă pentruă administrareaă domeniuluiă publică iă privată ală comuneiă Ozună areă
urmatoarea structura organizatorica:
- 2ă oferi
- 6 muncitori califica i
- 1 guard
Art.9. Posturile prevazute în organigrama Serviciuluipentruă administrareaă domeniuluiă publică iă
privat aprobata prin HCL nr. 26/2015, sunt functii contractuale. Personalul va fi asigurat prin mut ri.
Art.10. Salarizarea personalului se stabileste potrivit legislatiei din sistemul bugetar pentru
functionarii publici, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi

ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, in functie de numarul de personal aprobat si
resursele financiare alocate.
Art.11. Organele ierarhic superioare, de coordonare ale Serviciuluipentru administrarea domeniului
publică iăprivatăsunt:ă
- Primarul comunei Ozun
- Consiliul Local Ozun
Art. 12 .ă efulăserviciului are urmatoarele atributii principale:
a). organizeaza si coordoneaza activitatea Serviciului pentru administrarea domeniului publică iă
privat;
b). propune solutii si initiative in vederea imbunatatirii activitatilor din subordine;
c). raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
d). propune investitiile ce urmeaza a fi realizate din surse proprii si alocatii bugetare;
e). r spundeă caă atribuirea,ă închirierea,ă concesionareaă bunuriloră apartinandă domeniuluiă publică sauă
privat al Consiliului Local sa se faca conform procedurilor legale.
f). coordoneaza activitatea de personal, asigura respectarea disciplinei muncii, indeplinirea
atributiilor de serviciu a prevederilor legale de catre personalul din subordine;
g). solicita anual de la unitatile de învatamant preuniversitar propunerile privind reparatiile curente
necesarul de materiale de întretinere functionare;
h) raspunde de aplicarea normelor PSI si Protectia Muncii;
i) urmareste modul de gestionare al patrimoniului;
j )organizeaza si controleaza efectuarea inventarelor si a modului de efectuare a pazei bunurilor;
k) elaboreaza si aproba indicatorii de performanta a serviciului
l) asigura medierea conflictelor dintre utilizatori/beneficiari si operatorii prestatori de servicii.
Art. 13. Serviciul seăorganizeaz ăşiăfunc ioneaz ăcuărespectareaăurm toarelorăprincipii:
a) autonomiei locale;
b) descentralizarii serviciilor publice;
c) responsabilitatii si legalitatii;
d) corelarii cerintelor cu resursele;
e) dezvoltarii durabile;
f) asocierii intercomunale;
g) parteneriatului public-privat;
h) liberului acces la informatii si consultarea cetatenilor;
i) economiei de piata si eficientei economice.
Capitol IV. Gestiunea i finan area Serviciului
Art.14. Forma de gestiune a serviciului este directa, aprobata prin Hotarare a Consiliului local.
Art.15. Activitatile serviciului se organizeaza si se desfasoara pe baza prezentului regulament de
organizareă iă func ionare,ă prină careă seă stabilescă nivelurileă deă calitateă siă indicatoriiă deă performanta,ă
conditiile tehnice, raporturile operator-utilizatori.
Art.16. Finantarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor curente si de capital ale Serviciului se
asigura din alocatii de la bugetul local si alte surse respectand prevederile art.18 din O.G.
nr.71/2002.
Art.17. Finantarea cheltuielilor din bugetul local se asigura prin deschideri de credite de catre
ordonatorul principal, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul local potrivit destinatiei
stabilite. În raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispozitie anterior cu respectarea
dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective.
Art.18.Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe baza de documente justificative care sa
confirme angajamentele contractuale sau din conventii, primirea bunurilor materiale etc.
Capitolul V - PATRIMONIUL SERVICIULUI PUBLIC
Art.19. Patrimoniul Serviciului este format din bunurile mobile si imobile preluate, pe baza de
protocol,ădeălaăPrimariaăOzunăprecumă iădinăbunuriăachizi ionate,ăfinan ateădinăbugetulălocalăsauădină
fonduri externe nerambursabile.

Capitolul VI - Obiectul de activitate al Serviciului
Art. 20 Obiectul de activitate îl constituie:
1. construirea, modernizarea, exploatarea, administrarea și întreţinerea străzilor, drumurilor,
podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane;
Prestareaăacestuiăserviciuăseărealizeaz ăprină:
a) modernizareaăintersec iilor,ăaăpodurilorăşiăpode elor,ă
b)ăreabilitareaăc ilorăprincipaleădeăaccesăînălocalitateăînăvedereaăîmbun t iriiăcondi iilorădeă
deplasare pentru vehicule,
c)ă cre tereaă graduluiă deă siguran ă aă participan iloră laă traficulă peă drumurileă publice prin
dotareaăcuămijloaceădeăsemnalizareă iădeădirijareăautomat ăaătraficuluiă iăcuăindicatoare,
d)ăluareaăm surilorăpentruăreabilitareaădrumurilor,
e)ăexecutareaălucr rilorădeăconstruire,ămodernizareă iăîntre inereăaăst ziloră iădrumurilor,
f) montarea bordurilor,
g) amenajareaă iăîntre inereaătrotuarelor,
h) amenajarea domeniului public pentru evenimente deosebite,
i) asigur ă cur ireaă iă transportulă z peziiă deă peă c ileă publiceă iă vaă organizaă sistemulă deă
informareă iăcontrolăasupraăst riiădrumurilor.
2. amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport,
a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru copii;
Prestareaăacestuiăserviciuăseărealizeaz ăprin:
a)ăcosireaăierburilorăşiătransportulădeşeurilorăvegetale,
b)ă t ieriă deă corec ieă aă arboriloră şiă arbuştiloră precumă şiă t iereaă celoră usca i, strangerea
resturilorărezultateăînăurmaăt ieriiăşiătransportulăacestoraădinăzonaădeălucru,
c)ăcur areaăterenuluiădeăburuieniă iătransportulăacestora;
d) îndep rtareaăpietreloră iăaăaltorăcorpuriăstr ineădinăzoneăverzi,
e)ăplantareaădeăfloriă iăarbu tiăornamentali,
f) montarea mobilierului stradal.
3. dezinsecţia şi deratizarea
Ac iunileădeăcombatereăaăinsecteloră iăroz toarelorăseăefectueaz ădeăc treăoperatoriăatesta iă
iănumaiăcuăproduseăconformăreglement rilorăînăvigoare,ăînăbazaăunuiăProgramădeădezinsec ieăstabilită
deăc treăConsiliulă Local,ăavizatădeăautoritateaădeăs n tateăpublic ăcompetent ăşiăadusălaăcunoştin aă
opiniei publice, prin mass-media.
4.organizarea și administrarea cimitirelor
a)între inereaăaleilorăc treăcimitiră iăaăcelorădinăinteriorulăcimitirului,ăaăinstala iilor,ăcl diriloră
iăîmprejmuirilor,
b)ăaplicareaăşiărespectareaăregulamentuluiăaprobatădeăconsiliulălocal,
c) asigurarea men ineriiăapeiăfreaticeălaăadâncimiămaiămariădeă2ăm.
5. organizarea, întreținerea piețelor, târgurilor și bâlciurilor
a)ă asigurareaă accesuluiă facilă atâtă ală cump r toriloră câtă şiă ală comercian iloră spreă şiă înă pie e,ă
târguri, bâlciuri,
b)ăasigurareaăspa iuluiăsuficientăpentruădesf şurareaăîntregiiăactivit iăspecificeăuneiăpie e;
c)ăasigurareaălocurilorădeăparcareăpentruăautovehicule,ăcuăsemnaliz rileăcorespunz toare,
d)ăasigurareaăsalubriz rii.ă
Pia aă vaă func ionaă peă bazaă autoriza ieiă deă func ionareă eliberate de primar. Pia aă vaă func ionaă
conformăProgramului,ăcareăvaăfiăstabilităşiăvaăfiăafişatăvizibilăînăperimetrulăadministrativăalăpie ei.
6. înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice
a)ăcur area,ădezinsec iaăşiăderatizareaăprofilactic ăaăb ii,
b)ădotareaăcuăb nciă iăco uriădeăgunoi,

c)ăcur ireaăbazinului,
d)ăpreg tireaăpentruăiarn ăaăb iiăpublice.
7. amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor
a) identificarea locurilor de parcare,
b)ămarcareaă iăsemnalizareaăparc rilor,
c) cur ireaălocurilorădeăparcare,
d) rezervarea de locuri de parcare pentru persoane cu handicap, conform O.U.G. nr.
102/1999 si a Legii nr. 448/2006;
e) verificarea in teren si efectuarea de masuratori la garajele construite pe domeniul public al
statului;
f)ărela iiăcuăpublicul,ăeliberareaăabonamentelorădeăparcare.
g)ăurm rireaărespect riiăreglement rilorăînăvigoare.
8. asigurarea curățirii și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a
acestuia pe timp de ploaie și îngheț în cadrul acestui serviciu .
Serviciulă presteazaă activitateaă deă cur areă iă transportulă z peziiă iă vaă organizaă sistemulă deă
informareă siă controlă atată asupraă stariiă drumuriloră cată siă ină ceeaă ceă privesteă modulă deă pregatireă iă
actionareăpetăimpădeăiarn .
Pentru asigurareaă circula ieiă rutiereă iă pietonaleă înă condi iiă deă siguran ă înă timpulă ierni,ă
serviciulăvaăîntocmiăannualăunăprogramădeăactiuneăcomunăcuăautoritateaăadministra ieiăpubliceălocaleă
pîn ă laă 1ă octombrieă pentruă ac iunileă necesareă privindă deszapazirea,ă prevenireaă iă combatereaă
poleiuluiăcareăvaăcuprindeăm suri:
a. preg titoare;
b. deăprevenireăaăînz peziriiă iăm suriădeădeszapezire,
c. deăprevenireă iăcombatereăaăpoleiului.
9. amenajarea și administrarea cursurilor de apă ce traversează comuna Ozun
a)ăcur ireaăcursurilorădeăap ,
b)ăidentificareaălocurilorăundeăesteănecesar ăindiguirea,ădirijareaăcursuluiădeăap ,
c)ăîntocmireaăreferatuluiădeănecesitateă iăînaintareaălorăc treăautorit ileăcompetente.
10. activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Ozun
Ac iunileădeăgestionareăaăcâinilorăf r ăst pânăse va întreprinde în baza celor reglementate prin
Hot râreaă nr.ă 83/2009 cuă privireă laă aprobareaă regulamentuluiă deă func ionareă aă activit iiă de
gestionareăaăcâinilorăf r ăst pânădinăcomunaăOzun, respectiv a Protocolului încheiat în acest sens cu
S.C.Tega S.A.
Capitolul VII - DISPOZI II TRANZITORII I FINALE
Art.21. Personalul Serviciului este obligat:
-sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Regulament;
-sa manifeste grija, disciplina, initiativa si o buna colaborare in indeplinirea sarcinilor specifice;
-sa raspunda personal pentru continutul, forma si legalitatea actelor si a materialelor scrise pe care le
intocmeste in cadrul competentelor sale;
-are obligatia de a informa cetatenii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite si a tuturor
drepturilor de care pot beneficia.
******

