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HOTĂRÂREA Nr.115 
din 31.08.2021 

privind  darea în administrare a activității de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor 
publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț,  către Serviciul Public  de Salubrizare al 
orașului Nădlac  și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului 

Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
 
 
          Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.08.2021, 
Având în vedere: 
- inițiativa primarului oraşului Nădlac Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr. 5316 din data de 23.08.2021  
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei nr. 5315 
din data de 5315 din data de 23.08.2021 
- Hotarârea Consiliului Local Nădlac nr.15/26.01.2021 privind  delegarea prin modalitatea 
gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, către Serviciul Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 26/20.02.2020 privind înființarea serviciului public 
de salubrizare a Orașului Nădlac și stabilirea modalității de gestiune a unor activități din 
cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Nădlac, în conformitate cu Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 52/31.03.2009 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare a Serviciului de salubrizare al localităților 
- prevederile art. 1(1) și (2) li.e), ale art. 3(1), art. 8(1) și (2), lit. d) și lit.i), art. 28(2) lit a), 
alin (5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 
actualizată  
- prevederile art.2 (1) și (3) lit.f), g), art.9 (1) lit.f), art. 20(1) și (2), lit.e) din Legea 
nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată, actualizată 
- prevederile art.129(2) lit.d) alin (7) lit.n) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
codul administrativ, actualizată 
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi 
de disciplină 
- avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi 
turism, administraţie publică locală 
          În temeiul art. 139(3), lit.g din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, actualizată 

 
HOTĂRĂŞTE: 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

_____________________________________________________________ 
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Art.1. (1) Se aprobă darea în administrare a activității de măturat, spălat, stropirea și 
întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, a infrastructurii tehnico-
edilitare aferente, pentru furnizarea/prestarea acestor activități, către Serviciul Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac – serviciu cu personalitate juridică din subordinea 
Consiliului Local Nădlac.   
         (2) Predarea – preluarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a orașului 
Nădlac, aferente desfășurării activităților specifice serviciului se va face pe bază de proces 
-verbal de către o comisie constituită de fiecare parte. 

 
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și 
întreținerea căilor publice, respectiv, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se abrogă Hotarârea Consiliului Local Nădlac nr. 15 din 26.01.2021 privind  
delegarea prin modalitatea gestiunii directe a serviciului de salubrizare al orașului Nădlac, 
către Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac și aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se 

comunică  către : 
- Compartimentul  Administrarea Patrimoniului Local din cadrul primăriei 
- Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
- Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice, Agenția Teritorială Deva 
- Instituția Prefectului- Județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios 
 

 
 

        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

              LADISLAU VAȘ        SECRETAR GENERAL 

                                                                                   ALEXANDRU GROS 
 
 
 
 
 
AI/5 ex 
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                                                                                 Anexa la H.C.L. Nr.115/31.08.2021 
 
 

RREEGGUULLAAMMEENNTT    
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 

AL ORAȘULUI NĂDLAC ÎNFIINȚAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC 
 

 
 
 
 

CCaappiittoolluull  II  

DDIISSPPOOZZIIȚȚIIII  GGEENNEERRAALLEE  
 

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac, este elaborat în conformitate cu prevederile art.3(1),(2) si alin.(4) din 
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, respectiv art.13 
(1), (2) și (3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare, actualizată. 
    Consiliul local al orașului Nădlac are competență exclusivă în ceea ce privește 
înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare, având 
obligația de a crea condițiile pentru eficientizarea structurilor instituționale și a sistemelor 
aferente furnizării activităților din sfera serviciului de salubrizare. 
 
Art.1.(1) Prevederile prezentului regulament se aplică Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac, aflat în subordinea Consiliului Local al orașului Nădlac, sub denumirea 
de  
,, SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI NĂDLAC”. 
         (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, 
competențele, atribuțiile și instrumentele specifice, necesare gestionării, finanțării și 
exploatării, monitorizării și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de 
salubrizare, condițiile și modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciilor de 
salubrizare, respectiv relațiile dintre operator și utilizatori. 
 
Art.2. Operatorul de servicii de salubrizare, indiferent de forma de proprietate, organizare 
și modul în care este realizată gestiunea serviciului în cadrul unității administrativ 
teritoriale, precum și utilizatorii acestor servicii se vor conforma regulamentului serviciului 
de salubrizare al orașului Nădlac, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului 
cadru al serviciului de salubrizare aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 
82/2015. 
 
Art.3.(1) Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, s-a făcut cu respectarea 
următoarelor principii : 
a). autonomiei locale 
b). descentralizării   
c). subsidiarității și legalității 
d). responsabilității 
e). dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele 
f). protecției și conservării mediului natural și construit 
g). asigurării igienei și sănătății populației 
h).administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților 
administrativ teritoriale  
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i). rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului 
 
        (2)Principiile prevăzute la alin.1 sunt cuprinse și dezvoltate atât în regulamentul 
serviciului de salubrizare cât și ale caietelor de sarcini, aprobate prin hotărâri ale 
Consiliului local al orașului Nădlac. 
 
Art.4. Organizarea, exploatarea și gestionarea Serviciului Public de Salubrizare al 

orașului Nădlac constituit în subordinea Consiliului local al orașului Nădlac, trebuie să 
asigure: 
a). sănătatea populației și calitatea vieții 
b). protejarea domeniului public și privat, al mediului, în conformitate cu reglementările 
specifice în vigoare 
c). funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și serviciului, de 
rentabilizare și eficiență economică a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, 
corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, 
cu instrucțiunile de exploatare. 
 

CCaappiittoolluull  IIII  

OORRGGAANNIIZZAARREEAA  ȘȘII  FFUUNNCCȚȚIIOONNAARREEAA  SSEERRVVIICCIIUULLUUII  PPUUBBLLIICC  DDEE  SSAALLUUBBRRIIZZAARREE  AALL  

OORRAAȘȘUULLUUII  NNĂĂDDLLAACC  

  
Art.5. (1)  Administrarea și gestionarea serviciului public de salubrizare al orașului Nădlac 
se va realiza prin modalitatea de gestiune directă. 
         (2) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune prin care operatorul își asumă 
toate sarcinile și responsabilitățile ce le revin, potrivit legii și prezentului regulament, cu 
privire la furnizarea/prestarea serviciului de utilități publice și la administrarea și 
exploatarea sistemelor de utilități publice aferente. 
         (3) Gestiunea directă se realizează de către, Serviciul public de salubrizare al 
orașului Nădlac, organizat ca serviciu cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 
local al orașului Nădlac având ca obiect de activitate : 

 măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice,  

 curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheț. 

     Serviciul public de salubrizare al orașului Nădlac, are patrimoniu propriu, funcționează 
pe bază de gestiune economică, se bucură de autonomie financiară și funcțională, este 
subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și de cont 
deschis la unitățile teritoriale ale trezoreriei și întocmește în condițiile legii, buget de 
venituri și cheltuieli și situații financiare anuale. 
    Serviciul public de salubrizare al orașului Nădlac, în calitate de persoană juridică, 
răspunde pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-
ar dispune altfel. 
         (4) Gestiunea serviciului  public de salubrizare se organizează la nivelul orașului 
Nădlac, după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile prestate utilizatorilor, 
ținându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare și particularitățile economico-sociale 
ale localității, de starea dotărilor și a echipamentelor tehnico edilitare existente și de 
posibilitatea de finanțare a exploatării, întreținerii și dezvoltării acestora. 
Art.6. (1).  Operatorul organizat ca și serviciu cu personalitate juridică subordonat 
Consiliului local al orașului Nădlac, are în administrare structura și utilajele aferente pentru 
realizarea serviciului de salubrizare, pentru activitățile menționate. 
          (2). Operatorul care desfășoară activitatea în regim de gestiune directă prestează 
activitățile specifice, din sfera serviciului de salubrizare prin exploatarea și administrarea  
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza hotărârii de delegare directă a 
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serviciului de salubrizare, adoptată de Consiliul local, precum și în baza licenței, 
autorizațiilor, eliberate de autoritățile de reglementare competente. 
 
 
    Obținerea licențelor, autorizațiilor, revin Serviciului Public de Salubrizare al orașului 
Nădlac, în termen de 90 zile de la aprobarea hotărârii de dare în administrare. 
        (3) Operatorul care furnizează/prestează activitățile din sfera serviciului de 
salubrizare, în regim de gestiune directă are obligația calculării, înregistrării și recuperării 
amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor activități prin tarif sau preț. 
 
Art.7. Desfășurarea activităților specifice din sfera serviciului de salubrizare al orașului 

Nădlac organizat în sistemul gestiunii directe, se face în baza Regulamentului cadru, 
aprobat prin H.C.L., conform prevederilor art.11 din Legea serviciului de salubrizare nr. 
101/2006, actualizată. 
 

CCaappiittoolluull  IIIIII  

EELLEEMMEENNTTEELLEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEE  AALLEE  SSEERRVVIICCIIUULLUUII  

  
 
Art.8. Sediul Serviciului Public de Salubrizare al orașului Nădlac este pe str. 1 
Decembrie nr. 24, oraș Nădlac, Județ Arad. 
Art.9. (1) Conducerea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, este asigurată 
de un șef, numit prin Dispoziția primarului orașului Nădlac, conform Ordonanței de 
Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, actualizată.  
 
Patrimoniul Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
 
Art.10. Patrimoniul constituit din mijloace fixe și obiecte de inventar, aparțin primăriei 
orașului Nădlac, și se atribuie în administrarea Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac. 
Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, are în administrare: 

 Bunuri din domeniul privat al orașului Nădlac, date spre administrare prin protocol.  

 Bunuri din domeniul public al orașului Nădlac, date spre administrare prin protocol. 
 

Obiectul de activitate al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac 
 

Art.11. Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, exercită activitățile specifice 
serviciului de salubrizare al localităților și anume: 

  măturatul , spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice. 

 curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheț. 

 
Capitolul IV 

CONDUCEREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI NĂDLAC 
 

Art.12. (1) Structura organizatorică a Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, 

este aprobată prin hotărâre a Consiliului local al orașului Nădlac. 
     Orice modificare ulterioară a structurii organizatorice, motivată de noile reglementări 
legislative apărute în domeniu, precum și de stări de fapt se va face prin hotărâri ale 
Consiliului local al orașului Nădlac, la inițiativa primarului orașului Nădlac. 
           (2) Soluționarea litigiilor civile și de muncă izvorâte din neaplicarea prevederilor 
legii se face de instanțele de judecată competente, în condițiile legii. 
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           (3) Tipurile de relații care se stabilesc pentru Serviciul Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac, sunt: 
 
  - relații de subordonare față de Consiliul local al orașului Nădlac 
  - relații de colaborare cu toate serviciile și compartimentele din cadrul aparatului propriu 
al primarului orașului Nădlac, cu agenții economici sau instituții publice. 
 
Art.13. Numirea și eliberarea din funcție a personalului din cadrul Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, precum și sanționarea acestuia se face în condițiile 
prevăzute de Codul Muncii și celelalte reglementări în domeniu , prin decizia primarului 
orașului Nădlac. 
 
Art.14. Angajarea personalului se face prin concurs, interviu sau probă practică, conform 

prevederilor legale și a pregătirii profesionale dovedite prin acte de studii. 
 

CCaappiittoolluull  IIVV  

BBUUGGEETTUULL  DDEE  VVEENNIITTUURRII  ȘȘII  CCHHEELLTTUUIIEELLII  AALL  SSEERRVVIICCIIUULLUUII  PPUUBBLLIICC  DDEE  

SSAALLUUBBRRIIZZAARREE  AALL  OORRAAȘȘUULLUUII  NNĂĂDDLLAACC  
 

Art.15. Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac,  va întocmi annual bugetul de 
venituri și cheltuieli, care va fi supus aprobării Consiliului local al orașului Nădlac, potrivit 
Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale. 
 
Art.16. Bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac, este format din : 

 Venituri proprii obținute din contravaloarea serviciilor prestate către utilizatori, 
persoane fizice/persoane juridice, în baza contractelor încheiate cu acestea 

 Alte surse prevăzute de cap. V din Legea nr. 273/2006 afinanțelor publice locale 
 
Art.17. Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, poate beneficia de fonduri 

constituite din alte surse. Subvențiile se acordă pentru activitățile stabilite la nivel național 
și vor putea fi folosite la nivel național numai în scopurile pentru care au fost acordate. 
 
Art.18. Pentru desfășurarea unor activități pentru care serviciul nu dispune de fonduri, 

acesta poate contracta credite, care vor fi aprobate de Consiliul local al orașului Nădlac. 
 
Art.19. Sarcinile  Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, ( funcționale și de 
producție) prevăzute în prezentul regulament, constituie nivelul minim de lucrări pe care 
acesta trebuie să le realizeze, urmând a îndeplini și alte sarcini specifice. 
 
Art.20. Relațiile comerciale ale serviciului public cu agenți economici se vor desfășura pe 
baze contractuale. 
  Tarifele pentru Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, vor fi elaborate în 
conformitate cu prevederile Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare al localităților, aprobat prin 
Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 și aprobate prin H.C.L.  

  

  

  

  

  

  



7 

 

CCaappiittoolluull  VV  

IInnvveessttiițțiiii  

  
Art.21. Planul de investiții al Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, va fi 
aprobat de către Consiliul local al orașului Nădlac, la propunerea primarului și va include 
investiții în infrastructura proprie. 
 
Art.22.(1) Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se 
face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea promovarea și 
aprobarea investițiilor publice, cu respectarea următoarelelor principii: 
a). promovarea rentabilității și eficienței economice 
b). păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul comunităților locale și 
utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciului și a structurii tehnico-edilitare aferente. 
 
c). întărirea autonomiei fiscale a U.A.T. pentru crearea mijloacelor financiare necesare în 
cederea funcționării serviciului 
          (2) Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții 
publice ale U.A.T., aferente sistemelor de utilități publice se asigură prin : 
a). fonduri proprii ale operatorului și /sau de la bugetul local în conformitate cu obligațiile 
asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată și se desfășoară gestiunea 
serviciului 
b). credite bancare, ce pot fi garantate de către U.A.T., de Guvern sau alte entități 
specializate în acordarea de garanții bancare fonduri speciale constituite pe baza unor 
taxe speciale, instituite la nivelul U.A.T. 
c). fonduri puse la dispoziție de utilizatori 
d). alte surse, constituite potrivit legii 
           (3) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale U.A.T., aparțin 
domeniului public al U.A.T. dacă sunt finanțate din fonduri publice. 
           (4) Obiectivele de investiții promovate de autoritatea administrației publice locală, 
specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemelor de utilități publice, ce implică 
fonduri de la bugetul local sau transferuri de la bugetul de stat, se nominalizează în listele 
anuale de investiții ale U.A.T., anexate la bugetul local și se aprobă adată cu acesta prin 
hotărâri ale Consiliului local Nădlac 
           (5) SAdministrarea bunurilor aparținând domeniului publice sau privat al orașului 
Nădlac, aferente sistemelor de utilități publice se face cu diligența unui bun proprietar. 
 

CCaappiittoolluull  VVII  

SSTTRRUUCCTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAATTOORRIICCĂĂ  

  

- Organigrama Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac,  
- Statul de funcții 
- Regulament de organizare și funcționare al  Serviciul Public de Salubrizare al 

Orașului Nădlac, 
 
Organizarea Serviciului 
Art.23. Structura organizatorică a Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, la 
data înființării acestuia, este prevăzută la anexa nr. VII la Hotărârea Consiliului Local 
Nădlac Nr. 26 din data de 20.02.2020. 
       Pe parcursul realizării activităților ce-i revin, organigrama Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, va putea fi modificată de către Consiliul local al orașului 
Nădlac, conform normelor de structură și cerințelor producției. 
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AATTRRIIBBUUȚȚIIIILLEE  GGEENNEERRAALLEE  AALLEE  SSEERRVVIICCIIUULLUUII  PPUUBBLLIICC  
 
Art.24. Responsabilități privind activitatea de protecția mediului. 

 întocmește documentațiile necesare avizării, autorizării din punct de vedere al 
A.P.M. 

 urmărește la toate sectoarele, îndeplinirea obligațiilor ce decurg din aplicarea 
legilor de protecția mediului și din programele de conformare, parte integrantă în 
componența autorizației de mediu. 
 

 aduce la cunoștința autorităților competente, schimbările survenite în cadrul 
Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac,privind problematica protejării 
mediului 

 răspunde de raportările periodice privind statistica consumurilor de energie și a 
realizării trimestriale în domeniul investițiilor pentru lucrările cu impact asupra 
mediului  

 întocmește și urmărește aplicarea programelor de prevenire a poluării mediului, a 
programelor de combatere a efectelor poluării la nivelul societății. 

 

 propune sancțiuni și măsuri asupra abaterilor disciplinare săvârșite de către factorii 
responsabili din direcție cu atribuții directe  în cele două programe de la aliniatul 
precedent 

 face propuneri de îmbunătățire și eficientizare a activităților Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac. 
 

Art.25. Responsabilități privind licențele, autorizațiile Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac: 

 elaborează documentația necesară autorizării, avizării serviciului din punct de 
vedere al protecției muncii, P.S.I., al protecției mediului, gospodăririi apelor, 
I.S.C.I.R. etc. 

 întocmește documentația necesară și urmărește obținerea licențelor pentru 
prestarea activităților din sfera serviciului de salubrizare a localităților (A.N.R.S.C.) 

 
   Art.26. Raportări statistice , ANRSC, mediu etc: 

 conform cerințelor specificate de legislația în vigoare elaborează și trimite la 
termenele solicitate raportări statistice solicitate de instituțiile publice (Direcția de 
statistică, mediu, Apele Române)  

 
Art.27. Activitatea de întreținere și reparații : 

 răspunde de menținerea în funcțiune la parametrii tehnici proiectați, a utilajelor și 
instalațiilor tehnologice din dotarea  Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac. 

 elaborează graficul pentru revizii la utilajele care determină întreruperea efectuării 
activității și le supune aprobării conducerii Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac. 

 asigură și răspunde de executarea lucrărilor de revizii și reparații la mașinile, 
utilajele și instalațiilor din dotarea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac. 

 elaborează programe anuale și operative de întreținere și reparații, răspunde de 
respectarea acestora 
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 analizează operativ accidentele tehnice apărute la utilaje, stabilește cauzele, 
efectele acestora și răspunderile, ia măsurile operativepentru repunerea în 
funcțiune a acestora 

 răspunde de aplicarea strict a dispozițiilor legale privind instalațiile sub presiune  și 
a mijloacelor de ridicat, ia măsuri pentru eliminarea deficiențelor contatate 

 întocmește și ține la zi a documentelor de evidență a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor, precum și documentele specifice activității de întreținere și reparații 
 

 
Art.28. Asigurarea pieselor de schimb 

 face propuneri de casare și întocmește documentele necesare pentru 
utilajele/autovehiculele mijloacelor aflate în dotarea Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 face propuneri de dotare cu noi mijloace fixe a Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac 

 întocmește situațiile și dările de seamă statistice solicitate de forurile de drept 
 

Art.29. Asigurarea cu materii prime, materiale și combustibil 

 identificarea furnizorilor de material, materii prime necesare 

 identificarea, evaluarea și selectarea potențialilor furnizori 

 solicită acestor furnizori, oferte pentru produsele ce pot fi furnizate 

 negocierea contractelor de furnizare. 

 contractarea respective procurarea de matariale necesare se face analizând 
ofertele de preț de la mai mulți furnizori 

 asigură și răspunde de aprovizionarea cu materii prime, material, semifabricate, 
piese de schimb, carburanți și lubrefianți,  

 organizează și participă la recepția cantitativă și calitativă a materiilor prime și 
materialelor aprovizionate 
 

Art.30. Tarife stabilite în colaborare cu serviciul Buget finanțe 

 răspunde de modul de stabilire a tarifelor din componența Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, și de aplicarea întocmai a prețurilor și tarifelor 
legale 

 întocmește documentațiile pentru propuneri de tarife asigurând corecta determinare 
a costurilor în vederea creșterii operativității și eficacității în stabilirea acestora 

 răspunde de întocmirea corectă a documentațiilor pentru stabilirea și modificarea 
tarifelor 

 urmărește și analizează evoluția prețurilor, tarifelor și acumulărilor cuprinse în ele la 
produse și prezintă conducerii propuneri de îmbunătățire. 

 
Art.31. Responsabilități în prevenirea și stingerea incendiilor 

 acționează pentru înlăturarea pe loc a neajunsurilor constatate în respectarea 
normelor PSI 

 aduce la cunoștința conducerii Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, 
situațiile deosebite și propune măsuri pentru soluționarea acestora. 

 verifică modul de întreținere și funcționare a mașinilor, instalațiilor, utilajelor, 
dispozitivelor, stingătoarelor și a celor mijloace de stingere a incendiilor existente în 
dotarea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 verifică cu prioritate, instalațiile cu grad ridicat de pericol în exploatare, existente în 
unitate. 

 acordă sprijin pentru organizarea  PSI la locurile de muncă. 
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 elaborează tematica anuală de instruire periodică a personalului angajat și după 
aprobarea de către conducerea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului 
Nădlac,o difuzează la toți factorii de care asigură instruirea la locul de muncă. 

 execută instructaj introductiv general cu personalul nou încadrat în unitate, face 
propuneri pentru materiale și instrucțiuni educative pentru protectia și securitatea în 
muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și participă la realizarea acestora, 
precum și la instruirea și testarea periodic a personalului asupra regulilor, 
atribuțiilor și măsurilor și sarcinilor ce-i revin pe linie de PSI și protecția muncii 

 face propuneri pentru sancționarea salariațiilor vinovați de nerespectarea măsurilor 
și reglementărilor PSI și protecția muncii 

 colaborează cu organele de pompieri în domeniul apărării împotriva incendiilor   
 
Art.32. Responsabilități privind activitatea de întreținere și reparații mijloace de transport 
auto 

 întocmește planul de mentenanță auto și utilaje anual pe tipuri de auto și utilaje, în 
funcție de nr. de km, orele de funcționare. 

 întocmește și ține evidența la zi a tuturor autovehiculelor și utilajelor din dotarea 
Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, prin dosare individuale și 
certificatul fiecărui utilaj. 

 deține cărțile tehnice ale tuturor mijloacelor din dotare 

 întocmește necesarul de piese de schimb  pentru autovehiculele și utilajele din 
dotare 

 fundamentează necesarul de carburanți și lubrifianți pe baza normelor de consum. 

 urmărește utilizarea rațională a parcului auto-utilaje și se îngrijește de întreținerea 
și repararea acestora 

 acordă asistență tehnică de specialitate echipelor de reparații și intervenții la unele 
defecțiuni de complexitate mai mare 

 
Art.33. Asigurarea pentru mijloacelor de transport auto de licențe, asigurări, înmatriculări, 

radieri  

 urmărește și programează autovehiculele Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac.pentru efectuarea inspecțiilor tehnice 

 face propuneri pentru obținerea de atestate pentru șoferii care potrivit legii sunt 
obligați să dețină aceste atestate 

 răspunde de înmatricularea, radierea și asigurarea auto a autovehiculelor din 
dotarea Serviciului Public de Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 întocmește situațiile și dările de seamă statistice solicitate de forurile în drept 
 
Art.34. Asigurarea cu personal și calificarea profesională a acestuia 

 asigură respectarea disciplinei tehnologice și folosirea integrală a timpului de lucru, 
întărirea ordinii  și disciplinei la locul de muncă 

 asigură creșterea continuă a pregătirii profesionale a personalului în funcție de 
gradul ridicat de tehnicitate al utilajelor și autovehiculelor. 

 urmărește și răspunde de realizarea programului de perfecționare a pregătirii 
profesionale a tuturor categoriilor de personal din cadrul Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac. 

 
 
Art.35. Protecția muncii 
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 asigură și răspunde de instruirea personalului muncitor pentru respectarea 
normelor de tehnica securității muncii și supraveghează aplicarea strictă a 
reglementărilor privind protecția muncii. 

 Execută instructajul lunar la locul de muncă, pe linia protecției muncii, completează 
și ține la zi fișele de instructaj. 

 Asigură echipamentul de protecție, prevăzut în normele specifice fiecărui loc de 
muncă. 

 Dispune oprirea lucrului în caz de pericol pentru securitatea muncii, cu anunțarea 
șefului ierarhic superior, interzice participarea la lucru a muncitorilor în stare de 
ebrietate, oboseală, bolnavi și fără echipament corespunzător. 

 
CCaappiittoolluull  VVII  

RRĂĂSSPPUUNNDDEERRII  ȘȘII  SSAANNCCȚȚIIUUNNII  

  
Art. 36. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, 
civilă contravențională sau penală, a persoanelor vinovate. 
       (1) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează 
cu amendă de la 20.000 – 50.000 următoarele fapte: 

a).încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau 
comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi publice 
stabilite de autorităţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea 
condiţiilor asociate licenţelor. 
b).refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare 
competente datele şi/sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectă şi 
incompletă de date şi/sau informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora. 

       (2). constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se 
sancționează cu amendă de la 30.000 – 50.000 următoarele fapte:  

 a).refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi 
inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare 
competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; 
b)neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control. 
c)furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatorii fără licenţă 
eliberată potrivit prevederilor prezentei legi. 
d).nesolicitarea de către operatori a acordării licenţei, în termen de 90 de zile de la 
data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării 
contractului de delegare a gestiunii; 
e).practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele 
aprobate autorităţile administraţiei publice locale, având ca scop serviciile de 
utilităţi publice sau de autoritatea de reglementare competentă, după caz, în baza 
metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente. 

      (3) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1) - (3), care constituie 
contravenţii în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
 
Art.37.(1)Constatarea contravențiilor prevăzute la art.37 din prezentul regulament și 
aplicarea sancțiunilor se face de către reprezentanți împuterniciți ai primarului orașului 
Nădlac, potrivit competențelor stabilite la art. 47 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, actualizată. 
          (2) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art.37, reprezentanţii 
împuterniciţi prevăzuţi la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, 
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în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de 
utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări. Atât operatorul, cât şi utilizatorii 
sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi documentele cu privire la 
serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat. 
           (3) Dispozițiile referitoare la contravenții, se completează cu prevederile Ordonenței 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată. 
  

CCaappiittoolluull  VVIIII  

DDIISSPPOOZZIIȚȚIIII  FFIINNAALLEE  

  
Art.38.Serviciul Public de Salubrizare al Orașului Nădlac, administrează bunurile 

încredințate de către Consiliul local al orașului Nădlac. 
        În cazul angajării răspunderii contractuale sau delictuale a Serviciului Public de 
Salubrizare al Orașului Nădlac, creditorii nu pot cere executarea silită asupra bunurilor 
proprietate publică aflate în administrarea acestuia, ele fiind inalienabile, indescriptibile, și 
insesizabile și asupra lor nu se pot stabili garanții neaflându-se în circuitul civil. 
 
Art.39. Desfășurarea de activități care nu intră în sfera atribuțiilor de serviciu, stabilite prin 
prezentul regulament de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare al 
Orașului Nădlac, al regulamentului de salubrizare al orașului Nădlac, al caietului de sarcini 
al serviciului de salubrizare privind activitatea de măturat, spălat, stropirea și întreținerea 
căilor publice, respectiv curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, constituie abatere și se sancționează 
conform legii. 
 
Art.40. Prezentul Regulament de organizare și funcționare întră în vigoare la data 
aprobării de către Consiliul local al orașului Nădlac. 
 
 
 

        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                LADISLAU VAȘ        SECRETAR GENERAL 
                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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