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                                                                                                          Anexa nr. 3 

                                                                                                          la Hotărârea Consiliului Local  nr. 474/ 2015 

REGULAMENTUL 

DE  ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

AL  SERVICIULUI PUBLIC AMBIENT  

URBAN 

I. PREVEDERI  GENERALE 
 

              Art. 1.  

1) Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a fost elaborat în baza  

prevederilor:  

- Legii nr. 215/2001 republicată şi actualizată , privind administraţia publică 

locală; 

- Legii nr. 188/1999, republicată şi modificata privind Statutul funcţionarului 

public; 

- altor acte normative în temeiul cărora îşi desfăşoară activitatea; 

2) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi funcţionarii publici, 

indiferent de funcţia pe care o deţin şi pentru întreg personalul încadrat cu contract 

individual de munca.  
 

Art. 2.- Serviciul Public Ambient Urban (S.P.A.U.), înfiinţat prin H.C.L. nr. 171/ din 

25.05.2001 este serviciu public de interes local  cu scop lucrativ şi cu personalitate 

juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local municipal Baia Mare şi a 

Primarului potrivit prevederilor art.36 alin.2 lit.”a”coroborat cu art. 3 lit.”b” şi art. 115 

alin. (1 ) lit. .”b”  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa de Guvern nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a patrimoniului public şi 

privat de interes local, aprobată prin Legea 3/2003. 

Art. 3.- Sediul S.P.A.U. este în municipiul Baia Mare strada Serelor nr. 2, înregistrat cu 

certificatul 2/1/3804 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de 

stat Maramureş şi are atribuit cod fiscal  RO/13962147.  

                   S.P.A.U. este ordonator terţiar de credite, îşi desfăşoară activitatea pe              

baza gestiunii economice-financiare, are buget propriu aprobat de Consiliul Local al 

municipiului Baia Mare şi încheie bilanţ contabil.                                                                                                                         

          Cheltuielile curente şi de capital ale serviciului se finanţează din veniturile proprii 

şi în completare din subvenţii de la bugetul local. 

 Formarea, administrarea şi executarea bugetului propriu,  contul de execuţie a 

exerciţiului bugetar se aprobă de Consiliul Local. 
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 Întreaga activitate economico-financiară se desfăşoară în baza legislaţiei în vigoare 

şi este supusă verificării organelor abilitate  de lege în acest sens, precum  şi 

ordonatorului principal de credite. 

 Bugetul propriu este structurat conform clasificaţiei bugetare aprobate de 

Ministerul Finanţelor Publice. 

S.P.A.U. îşi poate constitui şi fonduri băneşti sau mijloace provenite  din 

sponsorizări sau donaţii, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.                                

 

          Art. 4.-  Obiectul de activitate al S.P.A.U. îl constituie: 

- amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi situate pe terenuri  aparţinând domeniului 

public sau privat al municipiului Baia Mare; 

- producerea în sere şi pepiniere a materialului dendrofloricol şi comercializarea 

excedentului, în condiţiile prevăzute de lege; 

- amenajarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor, a locurilor de  joacă pentru copii, a 

trenuleţului din parcul municipal „ Regina Maria” , si a fântânilor arteziene. 

- administrarea Cimitirelor  municipale, respectiv a Cimitirului municpal nr. II (situat pe 

b-dul Unirii) şi a Cimitirului Municipal nr. I ( situat pe str. Horea nr. 44);  

- curăţirea coşurilor de fum ale clădirilor din municipiul Baia Mare; 

- prestarea activităţii de dezinsecţie , dezinfecţie şi deratizare pe raza municipiului Baia 

Mare;  

- salubrizarea şi dezăpezirea aleilor din parcurile publice,  precum şi a altor zone 

aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Baia Mare; 

- administrarea pieţelor, târgurilor şi oboarelor; 

 - prestări de servicii către terţi, definite potrivit Regulamentului de organizare si 

funcţionare ;  

- gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică conform Legii nr. 

325 / 2006 -art.11 privind serviciul public de alimentare cu energie termică şi a Legii nr. 

51 / 2006- art. 29 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, care constă din : 

 

a). exploatarea surselor de energie care asigură încălzirea şi apă caldă de consum pentru 

clădirile aflate în proprietatea municipiului Baia Mare; 

b).producerea şi furnizarea energiei termice pentru populaţie, agenţi economici şi 

instituţii, altele decât cele finanţate din bugetul local, beneficiari racordaţi la sistemul 

energetic local aflat în proprietatea municipiului Baia Mare; 

c). ridicarea presiunii apei reci la blocurile turn prin staţiile de hidrofor aflate în 

administrare 

- întocmirea documentaţiilor pentru executarea centralelor termice aferente clădirilor 

aflate în proprietatea municipiului Baia Mare, a blocurilor de locuinţe, a altor instituţii sau 

a agenţilor economici la care urmează să se furnizeze energie termică; 

- execuţia lucrărilor de montaj şi punere în funcţiune a centralelor termice proiectate 

conform aliniatului precedent; 
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- execuţia, repararea, întreţinerea, revizia, eliminarea avariilor la instalaţiile interioare de 

încălzire, sanitare, electrice şi gaze aferente clădirilor aflate în proprietatea municipiului 

Baia Mare; 

- întocmirea documentaţiilor necesare pentru execuţia lucrărilor de reparaţii, întreţinere, 

revizii şi eliminarea avariilor la instalaţiile de încălzire, sanitare, electrice şi gaze, aferente 

clădirilor aflate în proprietatea municipiului Baia Mare; 

- verificarea şi revizia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente centralelor 

termice aflate în gestiunea directa şi a instalaţiilor de gaze naturale montate în clădirile 

aflate în proprietatea municipiului Baia Mare pentru cantine şi laboratoare, conform 

normelor tehnice de exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale; 

- asigurarea activităţii de RSVTI  în conformitate cu Ordin nr. 147 / 2006 pentru sursele 

de energie termică aflate în gestiune directă sau pentru alte surse de energie în baza unui 

contract comercial; 

- asigurarea activităţii de VTP-AF pentru toate cazanele montate în centralele termice 

aflate în gestiune în conformitate cu prescripţiile ISCIR  PT A1 – 2010; 

 

Art. 5.- Activităţile principale ale unităţii  se desfăşoară în baza programelor   aprobate de 

Consiliul Local al  Municipiului Baia Mare, ori de primarul Municipiului  Baia  Mare 

după caz. 

 

Art. 6.- Veniturile realizate din activităţile desfăşurate inclusiv cele provenite din 

prestările de servicii către terţi, se varsă zilnic la casieria unităţii  sau în contul deschis la 

Trezoreria Baia Mare. 

 

Art. 7.- Unitatea administrează fonduri fixe şi mijloace circulante, care nu pot fi 

înstrăinate, ipotecate, gajate, etc. şi nici urmărite în temeiul vreunui titlu sau pe alta cale. 

Concesionarea şi închirierea bunurilor administrate potrivit alin (1), se pot face cu 

respectarea prevederilor legale şi cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Baia 

Mare. 

II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Art. 8.- Autorităţile ierarhic superioare de coordonare şi control ale Serviciului Public 

Ambient Urban sunt: 

- Consiliul Local al Municipiului Baia Mare; 

- Primarul Municipiului Baia Mare 
 Pentru realizarea obiectivului de activitate, autorităţile ierarhic superioare ale Serviciului 

Public Ambient Urban au următoarele atribuţii: 

a) Consiliul Local al Municipiului Baia Mare; 
- aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi modificările şi 

completările ulterioare aduse acestuia  

- aprobă structura organizatorica a instituţiei, numărul de posturi şi normativul de 

constituire a compartimentelor funcţionale; 

- numeşte şi eliberează din funcţie conducătorul unităţii; 
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- aprobă strategia manageriala a bunurilor din patrimoniu pentru realizarea obiectului 

de activitate al instituţiei; 

- aprobă darea de seama contabilă, raportul de gestiune al directorului general  al 

instituţiei ; 

- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru exerciţiul 

financiar următor ; 

- hotărăşte cu privire la desfiinţarea, fuzionarea, divizarea instituţiei; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din calitatea de titular al dreptului de 

administrare al Consiliului Local prevăzute de lege. 

 

b) Primarul Municipiului Baia Mare 
- exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

- avizează programele de lucru a aparatului propriu al SPAU; 

- avizează toate modificările bugetului S.P.A.U precum şi propunerile / proiectele de 

bugete anuale ale serviciului; 

- supune aprobării Consiliului Local raportul cu privire la activitatea instituţiei, darea 

de seamă contabila din anul precedent 

- supune aprobării Consiliului Local, proiectul program de activitate şi proiectul de 

buget al Serviciului Public Ambient Urban. 

 

STRUCTURA FUNCŢIONALĂ CUPRINDE: 

 

1.) Serviciul tehnic 

2.) Serviciul dendrofloricol 

3.) Serviciul administrare domeniu public 

4.) Serviciul  transport şi întreţinere  

5.) Serviciul administrare stadion 

6.) Compartiment financiar contabil 

7.) Compartiment resurse umane , juridic , secretariat 

8.) Compartiment sănătate şi securitate în munca , pază şi P.S.I. 

9.) Compartiment  marketing, achiziţii publice 

10.)Compartiment  tehnic investiţii şi proiecte 

11) Compartiment întreţinere şi amenajare parcări, marcaje rutiere 

12)  Serviciul administrare domeniu public realizat din fonduri europene 

          
STRUCTURA DE PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII CUPRINDE: 

 

1) Formatie transport , reparaţii si  întreţinere auto 

2) Sector întreţinere, construcţii şi mobilier urban  

3) Sector deratizare , dezinsectie , dezinfectie  

4) Sector cimitir municipal şi coşerit 

5) Sector parcuri şi zone verzi 

6) Sector pepinieră 
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7) Sector material dendrofloricol  

8) Direcţia Energetică  

9) Serviciul administrare pieţe, târguri şi oboare 

 10) Sector producere compost 

 11) Sector administrare parc public central si pavilion expozitional 

           

Art. 9.- Conducerea operativă a Serviciului Public este asigurată de Directorul general al 

instituţiei care este subordonat Consiliului Local şi Primarului Municipiului, de 

Directorul general adjunct şi de un Director adjunct. 

Directorul general  este numit de Consiliul Local în condiţiile legii . 

Eliberarea din funcţie a directorului general  se face de către Consiliul Local la 

propunerea motivată a Primarului Municipiului Baia Mare. 

Directorul general  adjunct şi Directorul adjunct sunt numiţi de Directorul general  al 

instituţiei cu avizul Primarului municipiului. 

 

 

  

Art. 10 .Directorul general  al  unităţii are următoarele atribuţii principale , competenţe 

şi răspunderi; 

a) este ordonator terţiar de credite şi utilizează creditele bugetare care i-au fost 

repartizate numai pentru nevoile Serviciului Public pe care îl conduce  potrivit 

prevederilor din bugetul aprobat şi în condiţiile stabilite conform dispoziţiilor legale; 

b) asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor legale , a hotărârilor Consiliului 

Local şi a dispoziţiilor Primarului Municipiului Baia Mare; 

c) întocmeşte/ avizează referatele de specialitate care stau la baza hotărârilor 

Consiliului Local; 

d) ia măsuri pentru realizarea programelor anuale aprobate de Consiliul Local şi a 

dispoziţiilor Primarului Municipiului Baia Mare; 

e) răspunde de administrarea eficienta a tuturor bunurilor instituţiei , precum şi a 

resurselor financiare pe parcursul execuţiei bugetare; 

f) stabileşte împreună cu furnizorii grafice de livrare; 

g) aprobă planurile de transport cu mijloace proprii; urmăreşte şi răspunde de 

utilizarea corespunzătoare a acestora şi ia măsuri în vederea eliminării transporturilor 

neeconomicoase; 

h) asigură şi răspunde de organizarea controlului financiar preventiv, controlului 

financiar de gestiune şi inventarierii patrimoniului aflat în administrare;stabileşte 

termenele de efectuare a inventarierii anuale; 

i) stabileşte , pe baza structurii organizatorice şi a prezentului Regulament, modul 

de lucru şi colaborare dintre compartimentele de munca; organizează controlul 

îndeplinirii atribuţiilor şi urmăreşte aplicarea măsurilor aprobate; 

j) numeşte, angajează promovează, sancţionează şi eliberează din funcţie 

personalul unităţii în condiţiile legii şi ale prezentului regulament: 
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k) întocmeşte după consultarea Primarului Municipiului Baia Mare, organigrama, 

nr. de personal şi statul de funcţiuni pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Local 

(procedura se va aplica şi în cazul modificării şi completării acestora) ; 

l) ia măsuri pentru cunoaşterea de către cei implicaţi, a actelor normative care 

vizează activitatea unităţii şi asigura respectarea întocmai a acestora: 

m) informează Consiliul Local şi primarul asupra activităţii unităţii, şi propune 

măsuri în consecinţă; 

n) angajează unitatea în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în 

fata organelor judecătoreşti, putând da împuterniciri legale de reprezentare şi altor 

salariaţi din unitate; 

o) răspunde, alături de directorul general  adjunct, de respectarea disciplinei 

contractuale şi financiare, de luarea măsurilor pentru asigurarea integrităţii valorilor 

materiale încredinţate,având obligaţia de a refuza, în condiţiile legii, orice operaţiune 

patrimoniala care contravine dispoziţiilor legale : 

p) asigura respectarea legalităţii de către toate compartimentele şi le instruieşte în 

acest sens; 

q) la iniţiativa directorului general  se vor organiza în conformitate cu prevederile 

legale, ori de cate ori este necesar conferinţe de presa pentru informarea cetăţenilor cu 

privire la activitatea serviciului public, pe lângă buletinul informativ anual şi raportul 

periodic de activitate al serviciului public; 

r) repartizează corespondenta instituţiei către compartimentele funcţionale, în 

acord cu atribuţiile şi activitatea acestora; 

s) răspunde de asigurarea pazei bunurilor, a măsurilor de sănătate şi securitate în 

munca  şi P.S.I  potrivit prevederilor legale; 

t) stabileşte prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind 

apărarea împotriva incendiilor din instituţie, le actualizează ori de cate ori apar modificări 

şi le aduce la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate; 

u) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din instituţie şi justifică 

autorităţilor competente ca măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu 

natura şi nivelul riscurilor; 

v) obţine avizele şi autorizaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute de 

lege; 

w) elaborează instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte sarcinile 

ce le revin salariaţilor pentru fiecare loc de munca; 

x) asigură mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în 

caz de incendiu precum şi condiţiile de pregătire a acestora corelate cu natura riscurilor de 

incendiu; 

 

Art. 11.- În exercitarea atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament, directorul general  

al  unităţii emite decizii care devin executorii din momentul comunicării lor, dacă acestea 

nu prevăd un alt termen. 
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 Art. 12. Directorul general adjunct al  unităţii este subordonat Directorului general  al 

instituţiei şi are în principal următoarele atribuţii: 

a) răspunde de respectarea metodologiei legale de  elaborare a proiectului 

bugetului de venituri şi cheltuieli ale instituţiei, asigurând fundamentarea indicatorilor 

financiari cu sprijinul compartimentelor funcţionale ale serviciului public. Proiectul de 

buget astfel întocmit îl prezintă ordonatorului principal de credite spre avizare în vederea 

aprobării Consiliului Local. 

b) asigură prin compartimentul financiar contabil, întocmirea dărilor de seamă 

contabile trimestriale şi anuale; 

c) asigură încadrarea plăţilor de casa şi a cheltuielilor efectuate în prevederile 

trimestriale şi anuale conform bugetului aprobat şi urmăreşte execuţia bugetara pe titluri, 

articole şi aliniate conform Clasificaţiei indicatorilor financiari aprobată de Ministerul 

Finanţelor Publice; 

d) coordonează întocmirea documentaţiilor economico-financiare necesare pentru 

rectificarea bugetului instituţiei în conformitate cu prevederile legale şi le prezintă 

ordonatorului principal de credite; 

e) exercită controlul financiar-preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare şi decizia directorului general  emisa în acest sens. Refuza acordarea vizei de 

control financiar-preventiv daca constată încălcarea actelor normative în materie, despre 

care înştiinţează conducătorul instituţiei şi /sau organele în drept după caz. 

f) asigură întocmirea graficului de circulaţie a documentelor financiar contabile şi 

urmăreşte respectarea acestora; 

g) organizează inventarierea generala a patrimoniului şi urmăreşte valorificarea 

acesteia în condiţiile legii; 

h) dispune aplicarea unor măsuri de buna administrare şi gospodărire a mijloacelor 

fixe şi circulante în vederea eficientizării activităţilor instituţiei; 

i) asigură îndeplinirea măsurilor dispuse de organele de control financiar şi audit 

abilitate de lege în termenele fixate de acestea; 

j) coordonează şi verifică activităţile de înregistrare contabilă a documentelor 

economico-financiare şi de gestiune a patrimoniului cu respectarea normelor 

metodologice ale MFP şi a Legii contabilităţii în vigoare; 

k) verifică în permanenţă legalitatea, oportunitatea şi necesitatea angajării unor 

cheltuieli din bugetul local; 

l) verifică calcularea de către compartimentele funcţionale din subordine 

(compartimentul financiar contabil şi compartimentul resurse umane) a obligaţiilor 

instituţiei faţă de diversele bugete publice: bugetul de stat, bugetul local, bugetul 

asigurărilor de sănătate, Casa Judeţeană de Pensii, Fond şomaj, alte fonduri speciale, 

precum şi faţă de terţi (furnizori, creditori,etc), coordonează activitatea compartimentelor 

de mai sus, precum şi a stadionului municipal; 

m) răspunde de plata la termenele legale a sumelor care constituie obligaţiile 

instituţiei fata de bugetele enumerate anterior; 

n) dispune orice măsură menită să asigure integritatea patrimoniului şi face 

propunerile necesare pentru reintegrarea acestora în cazul în care au fost prejudiciate; 
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o) coordonează si raspunde de activitatea compartimentului marketing, achiziţii 

publice;  

p) coordoneaza si raspunde de activitatea serviciului administrare stadion; 

q) răspunde de întocmirea actelor din compartimentele pe care le are în subordine; 

r) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management 

al calităţii în propria activitate; 

 

Art. 13. Directorul adjunct al S.P.A.U. este subordonat directorului general  şi          

                      are  următoarele atribuţii: 

  

a) răspunde de gestionarea conform prevederilor legale a serviciului public de producere 

şi furnizare energie  termică prin sistemul existent în municipiul Baia Mare  

b) răspunde de exploatarea în condiţii de siguranţă a surselor energetice care deservesc 

clădirile aflate în proprietatea municipiului Baia Mare  

c) organizează şi răspunde de activitatea de eliminare a avariilor la instalaţiile aferente 

clădirilor aflate în proprietatea municipiului Baia Mare ,la solicitarea administratorilor 

clădirilor respective  

d) organizează şi răspunde de activitatea de verificare tehnică periodică a aparatelor 

consumatoare de combustibil , montate în centralele termice aflate în gestiunea directă 

sau exploatare  

e) organizează şi răspunde de activitatea de revizie anuală a utilajelor montate în 

centralele termice din sfera de activitate   

f) organizează şi răspunde de dispecerat conform programului stabilit de conducerea 

unităţii  

g) propune executarea lucrărilor de reparaţii curente , capitale şi modernizări pentru 

asigurarea funcţionării centralelor termice aflate în gestiune directă şi exploatare  

h) urmăreşte şi răspunde de încheierea contractelor de furnizare a energiei termice 

pentru beneficiarii deserviţi  

i) organizează şi răspunde de întocmirea documentaţiei de aprobare a tarifului pentru 

energia termică livrată populaţiei şi altor beneficiari  

j) asigură materiile prime şi materialele necesare desfăşurării activităţii de producere 

şi furnizare energie termică , întreţinere şi reparaţii  

k) asigură mijloacele specifice de stingere a incendiilor în centralele termice  

l) asigură  pregătirea profesională periodică şi autorizarea personalului pentru 

activităţi specifice prevăzute în reglementările ISCIR şi ANRE 

m) întocmeşte documentaţiile necesare pentru obţinerea autorizaţiilor prevăzute în 

reglementările ISCIR şi ANRE şi se îngrijeşte de reînnoirea acestora la termenele 

scadente  

n) organizează şi răspunde de activitatea de verificare periodică şi revizie a 

instalaţiilor de utilizare gaz metan în limita autorizaţiilor deţinute  

o) organizează  întocmirea documentelor justificative pentru decontarea lucrărilor 

executate  
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p) organizează prin biroul proiectare întocmirea documentaţiilor necesare executării 

lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale; 

q) organizează evidenţa consumurilor de materii prime la centralele termice aflate în 

administrare  

r) urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor de tehnica securităţii în muncă şi 

verifică periodic fişele de instructaj ale personalului din cadrul direcţiei coordonate; 

s) poate îndeplini atribuţiile directorului general  la plecarea acestuia din unitate în 

cazul în care i se deleagă acestea prin decizie. 

t) execută orice alte dispoziţii ale directorului general ; 
  

III ATRIBUŢIILE UNITĂŢII 

 

Art. 14.- În domeniul programării şi urmăririi activităţii: 

- elaborează programul pe activităţi; 

- pune în valoare  potenţialul material şi tehnologic de care dispune; 

- stabileşte măsurile de folosire eficienta a forţei de munca; 

- se preocupa de lărgirea gamei de prestaţii în folosul comunităţii; 

- atragerea de resurse financiare care sa crească veniturile bugetului  unităţii;  

 

Art. 15.- În domeniul investiţiilor şi dezvoltării: 

- elaborează programul de investiţii şi de finanţare a acestora; 

- asigură, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice necesare realizării 

investiţiilor şi ia măsuri pentru prezentarea lor spre aprobare; 

- elaborează caietul de sarcini pentru achiziţiile de  bunuri şi servicii; 

- elaborează şi încheie contractele cu furnizori şi unităţi prestatoare; 

- elaborează propunerile de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe supuse casării, în 

vederea obţinerii aprobării ordonatorului principal de credite(a primarului) în condiţiile 

legii; 

 

Art. 16.- În domeniul organizării activităţii: 

- aplică metode moderne şi eficiente de organizare, programare şi urmărire a realizării 

lucrărilor specifice, întreţinerea şi repararea bunurilor din dotare; 

-  organizează raţional locurile de muncă; 

 

Art. 17.- În domeniul producţiei: 

- organizează şi asigura producţia specifică, necesară realizării programelor aprobate 

de Consiliul Local şi Primarul municipiului Baia Mare; 

- asigură încadrarea în consumurile normate de materiale şi manopera; 

- asigură funcţionarea, întreţinerea repararea şi modernizarea mijloacelor fixe; 

- asigură alimentarea cu combustibil, energie electrică şi termică, apa şi alte utilităţi, 

necesare desfăşurării activităţii; 

- asigură condiţiile de aplicare a normelor de protecţie şi igiena muncii în vederea 

prevenirii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale; 
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- aplică măsurile de securitate şi sănătate în munca ,pază şi  PSI; 

- asigură măsurile pentru prevenirea şi combaterea poluării mediului înconjurător; 

 

Art. 18.- În domeniul aprovizionării cu materiale şi alte bunuri: 

- elaborează şi fundamentează programele de aprovizionare tehnico-materială, funcţie 

de programul de activitate aprobat; 

- încheie contracte economice, anuale sau pentru perioade mai scurte şi urmăreşte 

realizarea acestora; 

- preîntâmpina crearea de stocuri care să imobilizeze, în mod nejustificat, creditele 

bugetare; 

- asigură recepţia, depozitarea şi conservarea, în condiţii corespunzătoare, a 

mijloacelor fixe şi circulante achiziţionate; 

 

Art. 19.- În domeniul financiar-contabil: 

- elaborează proiectul de buget anual, conform clasificaţiei şi-l supune  aprobării 

Consiliului Local; 

- face propuneri pentru rectificările financiare de buget ori de câte ori se impune; 

- urmăreşte optimizarea  stocurilor de materiale şi alte mijloace circulante; 

- organizează şi exercită controlul financiar preventiv, controlul gestionar privind 

mijloacele materiale şi băneşti; 

- organizează şi conduce contabilitatea, întocmeşte bilanţul contabil ; 

- urmare inventarierii anuale a patrimoniului  ia măsuri pentru valorificarea acestuia 

în condiţiile legii; 

 

Art. 20.- În domeniul activităţilor de personal: 

- încadrează şi promovează personalul potrivit cerinţelor stabilite pentru fiecare loc 

de muncă; 

- stabileşte criteriile de apreciere anuală a activităţii; 

- stabileşte necesarul forţei de muncă, pe specialităţi; 

- califică sau recalifică personalul salariat în meseriile specifice unităţii; 

- aplicarea salarizării în conformitate cu prevederile legale; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de munca; 

- respectarea disciplinei muncii şi folosirea integrală a timpului de munca; 

- întocmirea dosarelor de pensie pentru salariaţii unităţii 

 

IV.ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR DE MUNCĂ 

 

Art. 21.- Prin compartimentele de muncă se înţeleg: secţiile, sectoarele , atelierele, 

serviciile, birourile şi alte compartimente similare din structura unităţii, prevăzute în 

organigrama aprobată de Consiliul Local Baia Mare. Acestea îşi desfăşoară activitatea în 

baza dispoziţiilor legale, a hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiilor Primarului 

Municipiului Baia Mare. 
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Art. 22.- Principalele atribuţii pentru toate compartimentele sunt: 

- răspund de realizarea programelor aprobate, în condiţiile prezentului regulament; 

- colaborează la realizarea obiectivelor care necesită acţiuni comune, purtând 

răspunderea pentru neîndeplinirea acestora, în integralitatea lor şi la termenele stabilite; 

- răspund de aplicarea în sectorul lor de activitate,  reglementărilor  legale, precum şi 

a hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiilor primarului Municipiului Baia Mare; 

- execută sarcinile primite prin deciziile directorului general; 

- asigură integritatea bunurilor primite în folosinţă, verificând primirea, păstrarea şi 

eliberarea valorilor materiale, luând măsuri care să asigure gestionarea, prevenirea şi 

descoperirea la timp a pagubelor; 

- urmăresc consumurile specifice pentru materialele normate, şi iau măsuri, potrivit 

legii în vederea revizuirii normelor respective atunci când se constată ca acestea sunt 

stabilite fără o fundamentare temeinică, creând posibilitatea de risipă şi sustragere; 

- certifică documentele ce se supun controlului financiar preventiv; 

 

 V.COMPARTIMENTUL  FINANCIAR, CONTABIL 

 

Art. 23.- Compartimentul financiar contabil asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin 

unităţii, din bugetul şi programul de activităţi aprobate 

     -Compartimentul  financiar contabil are următoarele atribuţii şi răspunderi pe 

domenii de activitate: 

 

 1.) FINANCIAR 

- asigură anual, repartizarea fondurilor necesare desfăşurării ritmice a tuturor 

activităţilor; 

- urmăreşte realizarea programului veniturilor proprii; 

- răspunde de aplicarea în regim sever de economii, fără afectarea calităţii lucrărilor 

executate; 

- întocmeşte proiectul bugetului anual, asigurând echilibrul între capitole, 

subcapitole, titluri, alineate, conform clasificaţiei bugetare aprobate prin acte normative şi 

le înaintează spre avizare conducerii unităţii în scopul aprobării Consiliului Local; 

- răspunde de efectuarea plăţilor în limita fondurilor alocate; 

- răspunde de virarea reţinerilor din salarii a obligaţiilor aferente fondului de salarii al 

unităţii, precum şi a altor obligaţii faţă de diversele bugete publice şi terţi; 

- asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi beneficiarii 

şi stabileşte măsuri corespunzătoare pentru încasarea în timp a contravalorii lucrărilor 

executate; 

- urmăreşte efectuarea plăţilor pentru investiţii, pe măsura deschiderii finanţării, 

conform listei de investiţii aprobate prin bugetul anual; 

- răspunde de aplicarea întocmai a preţurilor şi tarifelor aprobate; 

- întocmeşte împreună cu compartimentele de specialitate, documentaţiile pentru 

propuneri de preturi şi tarife după caz; 
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2.) CONTABILITATE 

- răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii, a contabilităţii valorilor 

patrimoniale, în conformitate cu legislaţia  în vigoare; 

- asigură efectuarea, corectă şi la timp, a înregistrărilor contabile privind: fondurile 

fixe, mijloacele circulante, cheltuielile de producţie şi pentru servicii, mijloace băneşti, 

debitorii, creditorii şi alte decontări, investiţiile; 

- asigură respectarea prevederilor legale privind integritatea patrimoniului aflat în 

administrare şi ia toate măsurile pentru recuperarea pagubelor, în cazul în care acestea se 

produc; 

- participă la  inventarierea  periodică a tuturor valorilor patrimoniale  şi valorifică, 

potrivit legii, rezultatele inventarierii; 

- întocmeşte lunar execuţia bugetară şi urmăreşte încadrarea în cheltuieli, conform 

clasificaţiei bugetare; 

- întocmeşte bilanţurile trimestriale şi anuale şi întocmeşte raportul explicativ la 

acestea; 

- prezintă spre aprobare conducerii unităţii, bilanţul şi raportul explicativ; 

- participă la analiza rezultatelor de bilanţ; 

- urmăreşte respectarea nivelului cheltuielilor administrativ gospodăreşti, pe secţii, 

sectoare, propunând măsuri pentru reducerea sau eliminarea celor nejustificate; 

- participă la organizarea şi realizarea sistemului informaţional, aplicând măsuri de 

raţionalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţa contabila şi automatizarea prelucrării 

datelor; 

- exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, 

oportunitatea, economicitatea şi realitatea operaţiunilor în lipsa directorului general  

adjunct; 

- transmite documente de evidenţa primară pentru activitatea proprie  

- primeşte situaţii rezultate din prelucrarea acestora 

- transmite debitele pentru cei ce au produs pagube, declaraţii pentru impozite şi alte 

fonduri calculate şi virate; 

- primeşte comunicări privind situaţia debitorilor plecaţi din unitate; 

- transmite şi primeşte documentele privind decontările, reţinerile lunare din salarii, 

refuzurile pentru plata unor datorii cerute de organele în drept; 

- transmite date pentru analiza situaţiei economico-financiare a unităţii; 

- primeşte inventarul mijloacelor fixe, materialelor şi obiectelor de inventar; 

- transmite documente şi informaţii privind inventarierea bunurilor ; 

- transmite situaţia stocurilor supranormative şi consumurile de materii şi materiale 

- primeşte documentele privind mişcarea valorilor materiale, casarea obiectelor de 

inventar şi a mijloacelor fixe; 

- transmite documentele privind intrările de mijloace fixe şi obiecte de inventar; 

- transmite date contabile privind serviciile realizate primeşte situaţiile privind 

cheltuielile efectuate cu mijloace de transport proprii sau închiriate  
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- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al 

calităţii în propria activitate; 

 

VI.COMPARTIMENTUL  RESURSE UMANE, JURIDIC, SECRETARIAT  

 

Art. 24.- Asigură îndeplinirea sarcinilor reieşite din hotărârile Consiliului Local şi 

dispoziţiilor Primarului Baia Mare în domeniile organizării, utilizării forţei de muncă, 

pregătirii, calificării şi specializării personalului, încadrării şi promovării acestuia . 

 

Art. 25. - Compartimentul Resurse Umane are următoarele atribuţii specifice:  

- elaborarea organigramei , statului de funcţii pentru aparatul propriu al instituţiei , cu 

respectarea prevederilor legale în acest domeniu;  

- elaborarea în colaborare cu şefii celorlalte compartimente a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Serviciului Public Ambient Urban; 

- completarea şi păstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul 

aparatului propriu şi dosarele personale ale personalului contractual,  întocmirea , 

completarea şi păstrarea carnetelor de munca ale personalului;  

- elaborarea în colaborare cu şefii de compartimente a fişelor de post , aprobarea 

acestora de conducere şi luarea la cunoştinţă de către salariaţi; 

- pregătirea documentaţiilor privind desfăşurarea concursurilor organizate în vederea 

ocupării funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale vacante  din cadrul instituţiei ; 

- pregătirea documentaţiei privind desfăşurarea concursurilor , examenelor  privind 

avansarea în trepte de salarizare superioara a salariaţilor, promovarea în grade şi funcţii 

publice;  

- întocmirea actelor privind încadrarea, transferarea , delegarea , detaşarea , încetarea 

raporturilor de serviciu şi de muncă pentru personalul aparatului propriu ;  

- urmărirea întocmirii de către şefii de compartimente a fişelor de evaluare anuală şi 

acordarea calificativelor funcţionarilor publici şi personalului contractual;  

- întocmirea Planului anual de perfecţionare a personalului , bugetului de venituri şi 

cheltuieli ; 

- întocmirea Planului anual de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul SPAU, 

transmiterea spre avizare la Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici Bucureşti , 

înaintate spre aprobare Consiliului Local şi urmărirea modului de respectare a acestuia;  

- ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi interese şi întocmeşte Registrul declaraţiilor de 

avere şi interese;  

- întocmirea graficului privind  programarea concediilor de odihna , urmărirea 

modului de efectuare a acestuia, tinerea evidentei concediilor suplimentare şi fără plata;  

- întocmirea dosarelor de pensionare pentru limita de vârsta şi invaliditate, depunerea 

lor în termen la organele de specialitate;  

- colaborarea cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  pentru realizarea 

atribuţiilor privind organizarea , salarizarea şi perfecţionarea salariaţilor ; 

- constituirea comisiilor de disciplină şi paritară la nivel de instituţie;  

- elaborarea Regulamentului de ordine interioară; 
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- stabileşte împreună cu responsabilii cu SSM, locurile de muncă şi meseriile cu 

condiţii grele, periculoase, vătămătoare sau nedorite la care se acordă sporuri (la salariu şi 

zile suplimentare pentru concediul de odihnă), precum şi măsurile pentru reducerea sau 

anularea factorilor nocivi la locurile de muncă; 

- întocmirea de rapoarte statistice privind activitatea de salarizare şi de personal; 

- asigură şi răspunde de aplicarea stricta a prevederilor privind activitatea  de 

salarizare; 

- eliberarea de adeverinţe de salarizare la solicitarea salariaţilor;  

- întocmeşte pontaj pentru funcţionarii publici şi  personalul contractual de conducere 

şi de execuţie din cadrul instituţiei  şi introduce pe calculator pontajul  personalului în 

vederea calculării drepturilor salariale; 

- întocmeşte centralizatorul lunar de salarii, calculează şi alte drepturi băneşti (prime 

trimestriale şi anuale); 

- fundamentează propunerile de buget pentru cheltuielile de personal corespunzătoare 

obiectivelor instituţiei  şi răspunde de utilizarea judicioasa  a fondului de salarii aprobat 

prin bugetul anual; 

- răspunde de calculul tuturor drepturilor salariale la nivelul fiecărei luni; 

    -   gestionează baza de date a programului de personal salarizare;  

- respecta şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare privind impozitul pe salarii; 

- întocmeşte declaraţiile lunare pentru AJOFM, Casa de asigurări  de sănătate şi Casa 

judeţeana  de pensii;  

- asigura întocmirea declaraţiilor privind deducerile personale şi suplimentare 

salariaţilor; 

- asigura implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al 

calităţii în propria activitate; 

 

Art. 26.  Consilierul juridic al instituţiei  

 

    -    Juristul unităţii reprezintă interesele unităţii în fata instanţelor judecătoreşti,  

organelor de urmărire  penala, precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, pe 

baza delegaţiei data de directorul unităţii. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic, cu modificările şi completările ulterioare; 

În activitatea sa îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- asigura respectarea strictă a legalităţii de către toate compartimentele şi le 

instruieşte în acest sens; 

- ia măsuri  pentru recuperarea creanţelor prin obţinerea titlurilor executorii şi 

urmăreşte, împreună cu compartimentul financiar contabil, executarea acestora 

întocmeşte şi vizează contractele economice sau de alta natură; 

- întocmeşte diverse acte cu caracter juridic; 

- întocmeşte deciziile de imputare în baza materialelor furnizate de compartimentul 

financiar contabil; 
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- pe baza referatelor aprobate de conducerea unităţii elaborează, redactează şi 

avizează din punct de vedere al legalităţii proiecte de decizii; 

- în baza referatelor compartimentelor funcţionale din cadrul unităţii elaborează 

proiecte de hotărâri ale Consiliului Local pe care împreuna cu discheta le prezintă spre 

avizare secretarului Primăriei Baia Mare; 

- vizează pentru legalitate şi ţine evidenţa deciziilor emise de directorul general  al 

unităţii; 

- în activitatea  sa consilierul juridic poate exercita şi alte atribuţiuni cu caracter 

specific, ce decurg din actele normative sau sunt dispuse de Consiliul Local şi Primarul 

municipiului Baia Mare; 

 

 Art. 27 Secretara instituţiei îndeplineşte următoarele atribuţii :  

- asigură evidenţa documentelor , dosarelor şi audienţelor la directorul general  al 

S.P.A.U. ; 

- înregistrează deciziile emise de conducerea unităţii , asigură multiplicarea şi difuzarea 

acestora la compartimentele din cadrul instituţiei ; 

- răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la folosirea şi evidenţa ştampilelor 

şi gestionarea timbrelor şi plicurilor pentru corespondenţă ; 

- preia notele telefonice şi faxurile şi le transmite celor interesaţi ; 

- transmite, pe bază de semnatură, la compartimentele din cadrul instituţiei documentele 

primite prin fax şi repartizate de directorul general  şi transmite prin fax răspunsurile 

emise în regim de urgenţă ; 

- organizează şi coordonează toate activităţile de protocol ; 

- dactilografiază, multiplică şi difuzează  toate materialele întocmite şi prezentate  de 

personalul instituţiei ; 

- crează şi actualizează permanent baza de date referitoare la oraşele , instituţiile şi 

persoanele aflate în colaborare cu SPAU ; 

-preia de la directorul general  corespondenţa adresată instituţiei , pe care o înregistrează 

în registrul de intrare- ieşire a documentelor şi o transmite compartimentelor de 

specialitate ; 

-rezolvă orice alte lucrări  încredinţate de conducerea instituţiei ; 

 

VII.DIRECŢIA ENERGETICĂ 

 

Art. 28. Are următoarele atribuţii specifice:  

          - asigură gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în 

urma hotărârii Consiliului Local de dare în administrare a acestei activităţi către S.P.A.U. 

- asigură exploatarea surselor energetice aferente clădirilor aflate în proprietatea 

municipiului Baia Mare. 

-asigură întreţinerea instalaţiilor interioare din clădirile aflate în proprietatea municipiului 

Baia Mare 
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-pentru îndeplinirea atribuţiilor care decurg din legislaţia specifică, Direcţia Energetica 

are următoarele compartimente : 

a) Secţia Producţie Exploatare 

b) Secţia Reparaţii Întreţinere 

 

- conducătorul direcţiei şi celelalte categorii de personal sunt angajate pe baza 

unui contract de muncă individual; 

- personalul cu funcţii de conducere al direcţiei energetice, precum şi personalul 

de execuţie au calitatea de personal contractual conform Legii nr.51 / 2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice - art.28 

 

A. Secţia Producţie Exploatare 
 

Art. 29 – Asigură exploatarea surselor de energie pentru încălzire şi apa caldă aferentă 

clădirilor aflate în proprietatea municipiului Baia Mare, producerea şi furnizarea energiei 

termice pentru populaţie, instituţii altele decât cele finanţate din bugetul local racordate la 

sistemul energetic local care constă din : 

- aprinderea şi stingerea focului în cazane, în funcţie de caracteristicile aparatului 

de utilizare; 

- supravegherea arderii şi respectarea parametrilor tehnologici pentru funcţionare 

în condiţii optime; 

- supravegherea aparatelor de măsura şi control şi a echipamentelor de siguranţa; 

- supravegherea instalaţiilor de automatizare; 

- eliminarea avariilor la echipamentele electrice şi electronice; 

- anunţarea secţiei reparaţii şi întreţinere pentru remedierea defecţiunilor la 

instalaţiile hidraulice; 

- pornirea încălzirii la solicitarea administraţiei clădirilor deservite; 

- urmărirea parametrilor agentului termic care trebuie sa fie în concordanţă cu 

temperatura exterioara, instalaţia interioara de încălzire şi confortul termic interior 

necesar desfăşurării activităţii în clădirile deservite; 

- urmărirea parametrilor pentru apa calda de consum, a cărei temperatură se 

reglează în funcţie de cerinţele consumatorilor şi perioada de furnizare; 

- verificarea randamentelor şi reglarea arderii cu aparatura specifică verificată 

metrologic. Reglarea arderii se face ori de cate ori este necesar, dar obligatoriu de cel 

puţin odată pe sezon, după revizie şi după repararea instalaţiilor hidraulice; 

- verificarea tehnica periodică şi autorizarea funcţionarii la termenele stabilite de 

prescripţiile ISCIR PT A1 – 2010  şi  în funcţie de puterea cazanelor instalate şi urmărirea 

evidenţei acesteia; 

- executarea reviziilor anuale la instalaţiile din centrala termică 

- trimite la ISCIR IT Oradea  rapoartele de verificare; 

- ţine evidenţa aparaturii de măsura şi control şi propune verificarea metrologica 

la scadenta conform legislaţiei în vigoare; 



 

Cadrul ROF - 01 Regulament de  

Organizare si functionare 

Serviciul Public  

Ambient Urban Editia/Revizia 03/02/00 

Data editiei/reviziei 01/05/14 

 

 

17 

 

- ţine evidenţa supapelor de siguranţa şi propune verificarea tehnică a acestora la 

scadenţă; 

- asigura existenţa în centrala termică a schemei tehnologice de funcţionare, a 

caietului de verificări, intervenţii, avarii; 

- asigură existenţa la sediul secţiei a registrului de intervenţii; 

- asigură funcţionarea dispeceratului. 

- urmăreşte  încadrarea în normele de consum pentru mijloacele de transport pe 

care le coordonează şi întocmirea documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- asigură personal corespunzător de intervenţie 16 ore zilnic şi maşina de 

intervenţie;  

- la solicitarea conducerii personalul de intervenţie se asigură 24 de ore zilnic, 

atunci când situaţiile o impun; 

- asigură existenţa în centrala termică a stingătoarelor de incendiu conform 

normelor specifice; 

- asigură supravegherea continuă cu personal instruit a cazanelor la care 

proiectantul a prevăzut acest lucru; 

- asigură curăţenia în centrala termică; 

- propune executarea lucrărilor de reparaţii curente, capitale şi modernizări pentru 

asigurarea funcţionării centralelor termice; 

- determină conform legislaţiei în vigoare cantitatea de energie termică livrată 

populaţiei, instituţiilor altele decât cele finanţate din bugetul local şi agenţilor economici; 

- întocmeşte  facturile pentru energia termică livrată şi după semnarea lor de către 

persoanele împuternicite le distribuie beneficiarilor; 

- întocmeşte  contractele de furnizare a energiei termice pe care le înaintează 

Serviciului Juridic pentru verificarea legalităţii acestora; 

- pentru clădirile aparţinând municipiului Baia Mare ale căror cheltuieli sunt 

finanţate din bugetul local, administratorii clădirilor vor achita gazul, energia electrică şi 

apa aferentă consumurilor din centrala termică,iar secţia producţie asigură exploatarea 

fără a se factura energie termică. 

- materialele necesare activităţii de exploatare şi pentru eliminarea avariilor din 

centralele termice aflate în exploatare sau administrare,constând din 

ţeavă,oxigen,acetilenă,robineţi,supape,aparate de măsură şi control şi altele asemenea sunt 

procurate pe cheltuiala SPAU în baza referatelor de necesitate întocmite de şeful secţiei şi 

aprobate de directorul general. 

- mijloacele fixe şi alte bunuri materiale ,definite conform prevederilor legale 

privitoare la valoarea de achiziţie care sunt montate în centralele termice şi care trebuie 

înlocuite în caz de avarie sunt procurate de SPAU în baza referatelor de necesitate 

întocmite de şeful secţiei,aprobate de directorul general  şi sunt montate de personalul 

autorizat al secţiei. 

- documentele de achiziţie şi copia facturii se depun la contabilitatea care 

administrează clădirea aflată în proprietatea municipiului Baia Mare care se va înregistra 

cu valoarea mijlocului fix şi a bunurilor materiale nou montate. Documentele mai sus 
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menţionate vor fi însotite de protocolul de predare primire în baza căruia SPAU se 

descarcă din evidenţa cu mijlocul fix predat, iar unitatea care administrează se încarcă. 

- mijloacele fixe avariate menţionate în cele două articole de mai sus se vor preda 

către administratorii centralei termice în vederea întocmirii documentaţiei de scoatere din 

funcţiune,casare şi valorificare conform legii. 

- întocmeşte  necesarul de materiale, pentru executarea lucrărilor pe care îl 

supune aprobării directorului general ; 

- pentru clădirile unităţilor de învăţământ aparţinand municipiului Baia Mare 

secţia execută lucrări de eliminare a avariilor la instalaţiile electrice, înlocuiri de 

întrerupătoare,prize, corpuri de iluminat alte aparate electrice. Materialele necesare 

acestor lucrări sant procurate de către administratorii clădirilor,iar secţia nu întocmeşte 

situaţii de lucrări şi nu încasează alte sume pentru activităţile de mai sus. 

- răspunde de îndeplinirea criteriilor de performanţă stabilite prin Regulament, 

aferente secţiei; 

- păstrează fişele de instruire individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă 

şi a fişelor de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă şi urmăreşte  respectarea 

termenelor de instructaj periodic precum, şi respectarea la locul de muncă a normelor 

respective; 

- propune recompensarea sau sancţionarea personalului secţiei; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de directorul general; 

 

B. Secţia Reparaţii Întreţinere 
 

Art. 30 - execută întreţinerea instalaţiilor de utilizare gaze naturale care constă din: 

         - controlul eventualelor scăpări de gaze la intervale de cel mult 72 ore 

         - supravegherea, întreţinerea curentă, vopsirea părţilor aparente; 

         - verificarea şi repararea aparatelor de utilizare; 

- execută verificarea periodică a instalaţiilor de utilizare, o dată la 2 ani care constă din: 

      - verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente; 

     - verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi; 

      - verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a 

gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun; 

      - verificarea funcţionării echipamentelor şi dispozitivelor auxiliare din componenţa 

instalaţiei de utilizare şi a instalaţiei de alimentare cu energie electrică a acestora; 

        - verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă; 

       - verificarea tirajului coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse; 

       - propune curăţarea coşurilor şi eliberarea adeverinţei de curăţare de către persoane 

autorizate, conform reglementărilor în vigoare; 

- executa revizia periodică a instalaţiilor de utilizare care constă din: 

        - efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la verificarea periodică, revizia din            

anul respectiv, înlocuind verificarea;  

       - efectuarea probei de rezistenţă pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri 

şi / sau modificări; 
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       - efectuarea probei de etanşeitate pentru toată instalaţia; 

- execută lucrările de construcţii montaj pentru centralele termice nou proiectate;  

- execută lucrările de reparaţii curente şi capitale la centralele termice aflate în 

administrare; 

- execută în mod operativ, eliminarea avariilor la instalaţiile hidraulice aferente 

centralelor termice aflate în administrare si exploatare. Materialele, piesele de schimb, 

componentele defecte utilajele care necesită înlocuire urmăresc procedura secţiei 

exploatare în privinţa achiziţiei,decontării şi înregistrării 

- execută lucrările de reparaţii curente şi capitale la instalaţiile interioare de gaz, 

încălzire, sanitare şi  electrice, aferente clădirilor aflate în proprietatea municipiului Baia 

Mare; 

- execută în mod operativ, lucrările de eliminare a avariilor la instalaţiile interioare 

de gaz, încălzire, sanitare şi electrice, aferente clădirilor aflate în proprietatea 

municipiului Baia Mare; 

- execută demontarea şi înlocuirea aparatelor de măsură şi a supapelor de 

siguranţă în vederea verificării metrologice sau în cazul defecţiunilor; 

- execută supravegherea lucrărilor de sudura prin R T S  autorizat ISCIR; 

- participă alături de Secţia Producţie la întocmirea documentelor de VTP-AF şi 

RSVTI 

- poate executa pe bază de comandă aprobată de directorul general , lucrări 

specifice, pentru persoane fizice sau juridice; 

- întocmeşte  necesarele de materiale pentru livrările pe care le execută, pe care le 

supune aprobării directorului general; 

- întocmeşte  documentele justificative pentru decontarea lucrărilor executate; 

- răspunde de îndeplinirea criteriilor de performanţă stabilite prin Regulament 

aferente secţiei; 

- urmăreşte  respectarea la locul de munca a normelor de securitate şi sănătate în 

munca şi a normelor în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

- păstrează fişele de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în munca 

şi a fişelor de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă şi urmăreşte  respectarea 

termenelor de instructaj periodic, conform legislaţiei în domeniu; 

- participă la întocmirea programului anual de reparaţii curente, reparaţii capitale, 

investiţii şi face propuneri pentru introducerea în program a obiectivelor; 

- urmăreşte  încadrarea în normele de consum combustibil pentru mijloacele auto 

pe care le coordonează şi întocmeşte  documentele prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- propune recompensarea sau sancţionarea personalului din subordine conform 

ROF; 

- execută orice alte dispoziţii stabilite de directorul general; 

 

VIII COMPARTIMENTUL  MARKETING ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 

 

 Art.31. Are următoarele atribuţii specifice:  

-   organizează aprovizionarea tehnico - materială a Serviciului Public  
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    Ambient Urban în strânsă legătură cu fondurile bugetare alocate pe anul în curs; 

- asigură comercializarea producţiei  în excedent a materialului dendrofloricol  prin 

magazinele proprii sau alte puncte de desfacere şi produse complementare ; 

- procurarea de produse complementare (pământ fertil, vase ceramice, măşti, ghivece) 

pentru magazine, direct de la furnizori pentru diversificarea gamei de produse 

comercializate pentru  creşterea atractivităţii acestora.  

- Asigură aprovizionarea magazinului de pompe funebre şi desfacerea produselor 

-  organizează licitaţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru achiziţii şi 

verifică ofertele depuse în cazul selecţiilor de oferte; 

- centralizarea necesarului de produse  ce urmează să fie achiziţionate în baza 

fundamentării bugetului pe sectoare de activitate pe anul următor în vederea elaborării 

programului de achiziţii 

- asigură  întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţiile publice  

- se preocupă de contractarea şi desfacerea produselor realizate în sere şi pepiniere la 

nivelul capacităţii de producţie ; 

- asigură contractarea de servicii de specialitate, amenajări de zone verzi pentru terţi ; 

- efectuează cu ritmicitate studii ale pieţei atât în domeniul achiziţiilor de bunuri 

materiale cât şi de lucrări şi servicii în vederea alegerii furnizorilor, executanţilor sau 

prestatorilor cu ofertele cele mai avantajoase; 

- actualizarea în permanenţă a bazei de date privind  potenţialii furnizori şi clienţi. 

- întocmeşte  pontajul pentru personalul din subordine; 

- întocmeşte  fişa postului şi efectuează evaluarea anuală a performanţelor profesionale 

individuale a salariaţilor din cadrul biroului 

- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al 

calităţii în propria activitate; 

- execută orice alte atribuţii şi sarcini dispuse de conducerea unităţii 

      activitatea magazinelor FLORA I şi III 

- recepţionează marfa, conform actelor de însoţire , asigurându-se ca aceasta 

corespunde din punct de vedere cantitativ şi calitativ, respingând produse neconforme; 

- gestionează bunurile aflate în gestiune (materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, 

marfa), pe baza fişelor de magazie; 

- se  asigura ca magazinul sa fie aprovizionat cu marfa conform cererii consumatorilor  

- în cazul degradării materialului dendrofloricol, anunţa din timp conducerea unităţii 

pentru a se lua măsuri pentru reducere de preţ; 

- execută rame, coroane, jerbe, aranjamente florale şi coşuri festive, la comandă; 

- întreţine materialul dendrofloricol din magazin ; 

- asigură ordinea şi curăţenia în magazin, având grija ca produsele sa prezinte un 

aspect comercial şi sa fie etichetate (denumire şi preţ); 

- activităţi auxiliare 

- încasează amenzile pentru neplata taxei de parcare, eliberând chitanţele aferente; 

- vinde abonamente şi tichete pentru parcare 

- activităţi financiar contabile 

- eliberează bonuri fiscale pentru produsele vândute; 
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- depune încasările zilnice la casieria centrala a unităţii; 

- întocmeşte  raportul de gestiune zilnic şi îl predă la contabilitate la sfârşitul lunii; 

- răspunde de întocmirea actelor din cadrul biroului; 

 

IX.  SERVICIUL TEHNIC 

 

Art. 32. - Serviciul Tehnic este structurat astfel: 

- a) Birou  tehnic investiţii şi proiecte  

- b) Atelier proiectare 

- c) Sector  cimitir municipal şi coşerit     

                

 Serviciul Tehnic are următoarele atribuţii specifice:  

 -  asigură fundamentarea programului de lucrări anuale, defalcat pe trimestre şi luni, în 

cadrul fiecărei activităţi, în concordanţă cu sarcinile transmise de Consiliul Local. 

        În activitatea sa răspunde de utilizarea dotărilor din patrimoniu, a resurselor 

materiale şi umane din unitate. 

        În realizarea atribuţiilor ce-i revin, colaborează cu compartimentele de specialitate 

din Primărie, cu instituţii şi agenţi economici din teritoriu, cu celelalte compartimente din 

unitate, conform diagramei de relaţii din organigrama. 

- răspunde de corelarea lucrărilor proprii cu lucrările deţinătorilor de reţele tehnico-

edilitare, întocmind grafice şi documentaţii corespunzătoare; 

- fundamentează şi propune, funcţie de evoluţia preţurilor,  modificări ale taxelor 

locale şi a altor taxe, specifice activităţilor serviciului ; 

-  asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al 

calităţii în propria activitate; 

-  răspunde de întocmirea actelor din cadrul serviciului tehnic şi a celorlalte 

compartimente din subordine; 

 

 

A.  Birou tehnic investiţii şi proiecte 
 

Art.33 -  Biroul tehnic investiţii şi proiecte  are atribuţii şi răspunderi după cum urmează: 

- întocmeşte  programul de activitate anual şi trimestrial, pe sectoarele de activitate, 

corelat cu capacităţile tehnice, materiale şi umane ale acesteia; 

- fundamentează  propunerile de program de activitate ; 

- rezolvă împreună cu secţiile şi atelierele, problemele tehnice în legătură cu 

îndeplinirea atribuţiilor; 

- centralizează programul de reparaţii curente şi capitale pentru toate sectoarele de 

activitate şi fundamentează necesarul (fizic şi valoric) anual şi de perspectiva; 

- întocmeşte programul de reparaţii curente şi capitale pentru  sectorul întreţinere 

construcţii şi mobilier urban şi fundamentează necesarul (fizic şi valoric) anual şi de 

perspectiva în acest domeniu; 
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- răspunde de desfăşurarea şi transmiterea programelor aprobate, tuturor secţiilor şi 

atelierelor, cu defalcarea pe trimestre şi luni. 

-  urmăreşte  realizarea obiectivelor din program, luând măsuri operative pentru 

soluţionarea problemelor ce intervin pe parcursul realizării acestora; 

- organizează evidenţa necesară pentru urmărirea realizărilor, fizice şi valorice, preţul 

de cost pe unitatea de produs sau lucrare, valoarea chiriei utilajelor pe unitatea de timp; 

- întocmeşte  situaţii de lucrări estimative pentru lucrările ce se executa către terţi; 

- întocmeşte  situaţii de lucrări estimative; 

- răspunde de realitatea şi exactitatea datelor şi legalitatea operaţiilor consemnate în 

documentele justificative pe care le prezintă controlului financiar preventiv pentru 

avizare; 

- recepţionează, împreună cu comisiile numite prin decizii, lucrările executate, la 

nivelul fiecărei activităţi, răspunzând împreună cu acestea de exactitatea datelor 

consemnate în procesele verbale de recepţie şi situaţiile de lucrări definitive; 

- avizează efectuarea lucrărilor către terţi, pe baza devizelor estimative, acceptate de 

către beneficiari; 

- întocmeşte  şi analizează comparative de materiale şi manopera şi face propuneri de 

imputare în cazul depăşirii consumurilor nejustificate  de materiale;  

- participă la fondul de date privind activităţile specifice unităţii, completându-le 

operativ cu modificările intervenite pe domeniul de activitate 

- asigură fondul de date privind activităţile specifice unităţii, completându-le operativ 

cu modificările intervenite; 

- acordă asistenta tehnica de specialitate şi asigură întocmirea cărţii construcţiei pentru 

obiectivele de investiţie. 

- ţine evidenţa proiectelor elaborate; 

- emite comenzi către institute de specialitate pentru elaborarea de proiecte de 

execuţie, desene, diverse documentaţii tehnice necesare lucrărilor din programul unităţii, 

pentru care nu are capacitate sau competenţă; 

- elaborează analize speciale pentru lucrările ce nu se regăsesc în indicatoarele de 

norme de deviz existente; 

- întocmeşte  proiectul planului de investiţii anual şi de perspectiva pe care îl supune 

avizării conducerii unităţii şi aprobării Consiliului Local; 

- răspunde de realizarea obiectivelor de investiţii, pe măsura deschiderii finanţării, 

respectând prevederile legale în materie; 

-  întocmeşte  fişele posturilor pentru persoanele aflate în subordine şi efectuează 

evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale; 

- răspunde de întocmirea actelor din cadrul biroului ; 

- întocmirea rapoartelor de specialitate către Consiliul Local, în susţinerea  

proiectelor;  

- depunerea la forurile competente a documentaţiilor proiectelor şi urmărirea avizării 

acestora; 

- implementarea proiectelor; 
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- urmărirea respectării legislaţiei achiziţiilor publice în procesul de achiziţii de 

produse, servicii şi lucrări; 

-  asigura implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al 

calităţii în propria activitate; 

- întocmeşte  nomenclatorul lucrărilor ce intră în profilul unităţii şi-l supune aprobării 

Consiliului Local; 

- centralizează programul de reparaţii curente şi capitale pentru toate sectoarele de 

activitate şi fundamentează necesarul (fizic şi valoric) anual şi de perspectiva; 

- întocmeşte  situaţii de lucrări lunare 

- răspunde de realitatea şi exactitatea datelor şi legalitatea operaţiilor consemnate în 

documentele justificative pe care le prezintă controlului financiar preventiv pentru 

avizare; 

- recepţionează, împreună cu comisiile numite prin decizii, lucrările executate, la 

nivelul fiecărei activităţi, răspunzând împreună cu acestea de exactitatea datelor 

consemnate în procesele verbale de recepţie şi situaţiile de lucrări definitive; 

- la terminarea lucrărilor întocmeşte  situaţia de lucrări definitivă, o compara cu cea 

iniţială, stabileşte diferenţele valorice şi împreună cu compartimentul financiar urmăreşte  

şi răspunde de regularizarea acestora, în termenul legal; 

- asigura fondul de date privind activităţile specifice unităţii, completându-le operativ 

cu modificările intervenite; 

- elaborează documentaţii tehnice pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii; 

- acordă asistenţă tehnică de specialitate; 

- avizează plata facturilor ce reprezintă bunuri , lucrări şi prestări servicii contractate: 

utilităţi (energie electrică, apă-canal, energie termică); 

- verifică pe teren sau prin sondaj , lucrările executate de prestatori în vederea avizării 

situaţiilor de plată;  

- verifică aplicarea corectă a preţurilor unitare la materiale, conform facturilor ;  

- întocmeşte  proiectul planului de investiţii anual şi de perspectiva pe care îl supune 

avizării conducerii unităţii şi aprobării Consiliului Local; 

- răspunde de realizarea obiectivelor de investiţii, pe măsura deschiderii finanţării, 

respectând prevederile legale în materie; 

- gestionează bunurile din magazia centrală; 

- răspunde de întocmirea actelor din cadrul compartimentului; 

- întocmeşte  documentele primare privind recepţionarea bunurilor ce intră în 

gestiuni, expedierile şi consumurile de materiale, eliberarea şi darea în folosinţă a 

obiectelor de inventar, a echipamentelor de protecţie şi lucru; 

-  

B. Atelier proiectare 

 

Art. 34- Intocmeşte  documentaţiile necesare pentru execuţia lucrărilor de reparaţii 

curente, reparaţii capitale, investiţii şi modernizări pentru clădirile aflate în administrarea 

SPAU şi pentru centralele termice; 

- întocmeşte  studii de prefezabilitate şi fezabilitate conform competentelor; 
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- întocmeşte  programul anual de reparaţii curente şi reparaţii capitale pentru 

clădirile aflate în administrarea S.P.A.U. 

- întocmeşte  documentaţiile necesare pentru obţinerea sau reactualizarea 

autorizaţiilor ISCIR,  ANRGN,  a licenţelor şi a certificatului în domeniul calităţii; 

- întocmeşte  documentaţia necesară privind contractarea lucrărilor conform 

legislaţiei în vigoare; 

- întocmeşte  documentaţiile pentru instalaţiile de utilizare gaze naturale şi face 

demersurile pentru obţinerea acordurilor de acces pentru instalaţiile noi sau în toate 

cazurile în care se înlocuiesc aparatele de utilizare, conform normelor în vigoare; 

- păstrează şi actualizează documentele de execuţie şi exploatare a centralelor 

termice aflate în administrare; 

- urmăreşte  şi ţine evidenţa consumurilor de gaz, energie electrică, apa şi energie 

termică pentru centralele termice aflate în administrare; 

- întocmeşte  tariful pentru activitatea de producere şi furnizare energie termică la 

populaţie, instituţii, altele decât cele finanţate din bugetul local şi agenţi economici 

racordaţi la sistemul energetic local şi-l supune aprobării conform legislaţiei în vigoare; 

- întocmeşte  tarife pentru activităţi specifice executate de secţii, pe care le supune 

aprobării conform legislaţiei în vigoare; 

- răspunde de respectarea normelor privind securitatea şi sănătatea în munca în 

domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul propriu; 

- propune recompensarea sau sancţionarea personalului biroului conform R.O.I; 

- execută orice alte dispoziţii ale directorului general ; 

 

C . Sector cimitir municipal şi coşerit 
 

   Art. 35-   Are următoarele atribuţii specifice:   

 asigură la cerere  şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, indiferent de religie sau 

confesiune religioasă înhumarea persoanelor decedate ce au avut domiciliul în Baia Mare; 

 asigură înhumarea  persoanelor lipsite de orice posibilitate materială de a plăti taxa 

de folosinţă, în baza unei Dispoziţii a Primarului; 

 asigură înhumarea persoanelor cu identitate necunoscută decedate pe raza 

municipiului ; 

 administratorul cimitirelor asigură corectitudinea concesionărilor şi atribuirii 

locurilor de înhumare; 

  verificarea în teren a situaţiilor care fac obiectul cererilor sau reclamaţiilor; 

 întocmirea notelor informative, statistice şi referatele solicitate; 

 păstrează registrele de evidenţă şi arhiva; 

 în registrul de evidenţă se vor înscrie obligatoriu următoarele: numele şi prenumele 

decedatului (titularului), data decesului, ultimul domiciliu, data înhumării, identificarea 

exactă a locului de înhumare prin indicarea parcelei, data şi seria facturii prin care s-a 

achitat contravaloarea concesiunii, numele şi adresa concesionarului (sau cel care s-a 

îngrijit de înhumarea decedatului); 

 administratorul cimitirelor are obligaţia de a păstra registrele de evidenţă şi arhivă; 
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 în cazul înhumării unei persoane cu identitate necunoscută sau a cărei aparţinători 

nu au posibilităţi materiale de a asigura înhumarea acesteia, în registrul de evidenţă  va 

menţiona şi numărul anchetei sociale efectuate de Primăria Baia Mare; 

 va menţiona obligatoriu în registru la toate categoriile de înhumare, numărul de 

înregistrare şi data emiterii adeverinţei de înhumare, eliberate de oficiul Stare Civila din 

cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, act obligatoriu pentru înhumare în cimitire; 

  va încasa  plata integrală şi anticipată a taxei de concesionare; 

 se va urmări conform bazei de date faptul ca unei persoane să i se concesioneze 

numai un singur loc de veci simplu sau dublu; 

 în baza actelor doveditoare asigură înhumarea gratuită :  veteranilor de război şi 

văduvelor de război în conformitate cu Legea nr.44/1994,a foştilor deţinuţi politici şi 

deportaţilor în conformitate cu Legea nr. 189/2000, urmaşilor eroilor martiri ai Revoluţiei 

în conformitate cu Legea nr. 341/2004, cetăţenilor de onoare şi membrilor Consiliului de 

onoare; 

 urmăreşte expirarea duratei de folosinţă  a locului de înhumare; 

 asigură respectarea parcelării potrivit  proiectului autorizat al cimitirului şi ordinea 

concesionării potrivit Regulamentului de Funcţionare a cimitirelor municipale; 

 avizează executarea  lucrărilor funerare din incinta cimitirelor şi încasează  taxa de 

întreţinere şi amenajare stabilită prin  Hotărare de Consiliu Local; 

 asigură serviciul de deshumare cu respectarea prevederilor legale; 

 

Art. 36.Serviciul de capelă-Cimitirul municipal nr.1 str.Horea 

 

 Programează data şi  ora tuturor ceremoniilor de înhumare;  

 Primeşte în capelă persoane decedate doar în condiţiile prevăzute de lege  şi 

încasează taxa aprobată prin H.C.L. pentru  acest serviciu; 

 

Art. 37. Înhumarea,deshumarea şi transportul persoanelor decedate 

 

 asigură transportul decedatului în cadrul cimitirelor de la capelă la locul de 

înhumare; 

 serviciul de înhumare  prin: săparea gropii, coborârea în groapă a sicriului şi 

acoperirea cu pământ;    

 să respecte Regulamentul de Funcţionare al cimitirelor municipale aprobat de 

Consiliul Local Baia Mare; 

  răspunde de îngrijirea locurilor de înhumare, împrejmuirile, căile de acces, spaţiile 

verzi, instalaţiile de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare şi a tuturor dotărilor ; 

 

Art. 38 . COŞERIT 

 

 întocmeşte graficul de lucru  pe sectoare din oraş; 

 efectuează serviciul de coşerit potrivit graficului aprobat; 
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 prestează la cerere serviciul de coşerit: curăţare a căilor de evacuare a 

fumului,eventual deblocarea lor dacă acestea sunt obturate,verificarea tirajului; 

 încasează contravaloarea serviciilor prestate; 

 efectuează verificări în teren în cazul unor sesizări sau reclamaţii; 

  eliberarea de adeverinţe pentru punerea în funcţiune a centralelor , convectoarelor 

şi reviziilor la o perioada de 2 ani a acestor instalatii de încălzit şi de producere a apei 

calde; 

 efectuează situaţii de lucrări privind activitatea şi serviciul prestat –pentru 

facturarea acestora ; 

 răspunde de întocmirea actelor din cadrul sectorului; 

 

X. SERVICIUL ADMINISTRARE  DOMENIU PUBLIC 

 

Art.39.- Serviciul administrare domeniu public este structurat astfel:   

 

- a)  Sector parcuri şi  zone verzi 

- b)  Sector deratizare, dezinsectie,dezinfectie 

 

A.  Sector parcuri şi zone verzi 
 

 Art.40.- Acest sector este subunitate , cu specific de producţie şi prestări servicii în 

domeniul zonelor verzi din municipiu, având următoarele atribuţii: 

- fundamentează şi propune necesarul anual de materiale şi obiecte de inventar 

specific desfaşurării activităţii; 

- fundamentează şi propune lista de dotări precum şi cea privind reparaţiile curente şi 

capitale; 

- răspunde de conservarea şi protecţia fondului vegetal de baza din municipiu; 

- răspunde de calitatea materialului dendrofloricol, aflat în bazele proprii, cât şi a 

celui existent în amenajările zonelor verzi; 

- asigura reîntinerirea fondului vegetal; 

- crează zone de protecţie vegetala; 

- asigura prospeţimea peluzelor şi a altor suprafeţe gazonate aparţinând domeniului 

public; 

- asigura curăţirea arborilor, arbuştilor, etc. afectaţi de uscaturi; 

- ia măsuri de asigurare continuă a apei necesare întreţinerii zonelor verzi, şi în mod 

deosebit, în cazul secetelor prelungite; 

- răspunde de asigurarea materialului semincer necesar reproducţiei; 

- răspunde de diversificarea sortimentala a materialului dendrologic şi floricol; 

- execută, pe baza de comandă, amenajări de zone verzi pentru terţi; 

- întocmeşte  evidenţa tehnico-operativa a lucrărilor executate, o certifică, o supune 

verificării şi  recepţionarii de către comisiile de recepţie; 
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- întocmeşte  şi înaintează compartimentelor de specialitate, documente şi situaţii, în 

vederea acordări drepturilor de personal, protecţia muncii, etc.; 

- întocmeşte  şi înaintează pentru eliberare, după obţinerea vizei controlului financiar 

preventiv, documentele primare privind consumurile materiale şi răspunde de necesitatea, 

oportunitatea şi realitatea cantităţilor solicitate; 

- răspunde de efectuarea instructajului periodic de protecţia muncii pentru locurile de 

muncă specifice; 

- asigură măsurile, rezultate din reglementările în vigoare privind SSM şi P.S.I.; 

- răspunde de integritatea mijloacelor fixe şi circulante din dotare; 

- răspunde de întocmirea actelor realizate în cadrul serviciului; 

- execută orice alte atribuţii dispuse de conducerea unităţii; 

- întocmeşte  fişa postului pentru personalul din subordine. 

 

 

 B. Sector deratizare, dezinsectie, dezinfectie  

 

Art. 41- Cetăţenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituţiile publice şi 

asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura combaterea şi stingerea 

focarelor de rozătoare şi insecte purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de 

disconfort din gospodăria proprie sau din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu. 

Art. 42- Finanţarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie pe domeniul public 

se asigură de către Primăria Municipiului Baia Mare, iar de la persoanele fizice şi juridice 

contravaloarea serviciilor prestate se va încasa în conformitate cu tarifele aprobate de 

Consiliul local al municipiului Baia Mare, pe baza contractelor încheiate între părţi. 

Art. 43- Activitatea de dezinsecţie se efectuează în: 

a. clădiri ale instituţiilor publice; 

b. părţi comune ale clădirilor tip condominiu, case; 

c. căminele aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare; 

d. parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac; 

e. pieţe, târguri, oboare, bâlciuri; 

f. zone demolate şi neconstruite; 

g. subsoluri uscate, umede sau inundate. 

Art. 44 - Activitatea de dezinfecţie se efectuează în: 

a. depozitele de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora; 

b. staţiile de transfer al deşeurilor; 

c. staţiile de sortare a deşeurilor; 

d. încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării 

deşeurilor municipale; 

e. spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere; 
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f. mijloacele de transport în comun; 

g. unităţi de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei 

publice locale; 

h. locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a 

animalelor. 

 

Art. 45- Deratizarea se efectuează în toate locurile în care: 

a. este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie; 

b. este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în 

comun; 

c. există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. 

 

 Art. 46 - Deratizarea se execută: 

a. pentru operatorii economici, odată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru 

stingerea unui focar; 

b. pentru populaţie şi instituţii publice, ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea 

unui focar. 

 

Art. 47- Din punct de vedere al frecvenţei dezinsecţia se execută: 

a. trimestrial, în spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în subsolurile tehnice 

şi în căminele reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare şi de alimentare cu energie 

termică; în cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acţiunea atât împotriva 

larvelor cât şi a adulţilor; 

b. lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unităţile de 

producţie şi/sau de comerţ agroalimentar şi în depozitele cu astfel de produse; 

c. ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecţie în instituţii; 

d. numai la solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă; în spaţiile 

ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecţiuni cronice, precum şi în cele în care se 

găsesc animale de companie sau de pază, dezinsecţia se execută utilizând numai produse 

din grupa a III-a şi a IV-a de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare animalelor cu 

sânge cald; în cazul constatării apariţiei unui focar, dezinsecţia se efectuează obligatoriu, 

fără a fi necesară solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă ; 

e. tratamentele în spaţiile verzi de pe raza municipiului Baia Mare, se vor efectua 

semestrial, utilizând aparatura de tratare, de la sol, cu ceaţă rece sau caldă. 
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Art. 48 - Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, 

dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Naţională Sanitar – 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

1. Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite, indiferent de 

destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a 

domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice, precum şi unităţile care au în 

exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi 

dezinfecţia spaţiilor deţinute în condiţiile prevăzute în prezentul regulament. 

2. Deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute se realizează numai de un 

operator licenţiat de A.N.R.S.C.  

3. Persoanele fizice sau juridice, beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie 

şi/sau dezinfecţie, au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să 

se realizeze operaţia şi să menţină salubre spaţiile pe care le deţin, luând măsuri de 

evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează 

colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curăţare a subsolurilor, de punere în 

ordine a depozitelor de materiale şi de remediere a defecţiunilor tehnice la instalaţiile 

sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile 

deţinute.  

 

Art. 49- Operatorul care prestează activitatea DDD are următoarele obligaţii: 

a) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunţa tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe 

baza unui preaviz de execuţie, adus la cunoştinţă utilizatorului cu cel puţin 5 zile înainte 

de începerea lucrărilor respective, care va conţine: 

1. tipul lucrării ce se va efectua;  

2. data şi intervalul orar în care se efectuează lucrarea;  

3. locul/locurile din cadrul proprietăţii utilizatorului în care se efectuează 

lucrarea; 

4. gradul de toxicitate a substanţelor utilizate;  

5. efectele substanţelor asupra peştilor, albinelor şi animalelor cu sânge cald; 

6. măsurile de protecţie ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, 

bolnavi, animale şi păsări; 

b. în cazul în care operatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operaţii pe 

proprietatea privată a utilizatorului, la începerea lucrărilor reprezentantul acestuia este 

obligat să se legitimeze şi să anunţe scopul activităţii pe care o va efectua; 

c. la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită 

confirmarea efectuării fizice a lucrării, operatorul fiind singurul responsabil în privinţa 

substanţelor utilizate, a cantităţii acestora şi a tehnologiei aplicate.  

d. în cazul in care lucrarea nu a putut fi executată, obiectivul va fi avizat. Avizul va 

conţine ziua şi intervalul orar în care se va reveni şi va fi înmânat persoanei de contact. În 
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lipsa acesteia, avizul va fi lăsat la cutia poştală sau va fi plasat la vedere pentru a fi uşor 

de depistat de personalul obiectivului. 

e) prin modul de lucru, operatorul este obligat să asigure protecţia sănătăţii publice, 

utilizând mijloace, utilaje şi materiale corespunzătoare cerinţelor autorităţilor competente 

din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei mediului. 

  

Art. 50 - În cazul refuzului de a permite efectuarea operaţiilor pe proprietatea 

utilizatorului, operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale 

pentru luarea măsurilor legale. 

1. În cazul în care, în urma unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, 

vizibilă, proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în documentul de lucru şi va 

fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele 

ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor. 

2. Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătăţii 

oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă 

utilizează substanţe periculoase pentru aceştia, dacă nu s-au luat măsurile necesare 

informării populaţiei, conform prevederilor art.16 lit.a), sau tratamentul este ineficient. 

Pentru ca tratamentul să fie eficient, este obligatorie starea salubră a locului unde are loc 

acţiunea.  

 

Art. 51-  Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului DDD 

1. Operatorul serviciului DDD va acţiona pentru implicarea utilizatorilor şi 

transformarea treptată a acestora în „operatori activi de mediu”, cel puţin la nivelul 

habitatului propriu. 

2. Autorităţile administraţiei publice locale se vor implica în acţiuni de popularizare şi 

instruire a populaţiei privind impactul rozătoarelor şi insectelor purtătoare de maladii 

transmisibile şi/sau generatoare de disconfort, asupra mediului şi condiţiilor de viaţă, 

inclusiv în toate unităţile de învăţământ pe care le gestionează. 

 

Art. 52- Operatorul serviciului public DDD are următoarele drepturi: 

a. să încaseze contravaloarea serviciului prestat/contractat, corespunzător tarifului 

aprobat de Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, determinat în conformitate cu 

normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 

b. să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor 

din economie; 

c. să propună modificarea tarifului aprobat, în situaţiile de schimbare semnificativă a 

echilibrului contractual; 
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d. să aibă exclusivitatea prestării serviciului public DDD pentru toţi utilizatorii de pe 

raza municipiului Bistriţa, conform HCL 169/2006 prin care a fost aprobată gestiunea 

directă a serviciului public DDD şi darea în administrare. 

e. să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Baia 

Mare; 

f. să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu 

un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de 

la primirea facturii; 

g. să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

 

Art. 53- Operatorul serviciului public DDD are următoarele obligaţii: 

a. să stabilească tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; 

b. să asigure prestarea serviciului public DDD conform prevederilor contractuale şi cu 

respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în 

vigoare; 

c. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 

provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în 

perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; 

d. să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului; 

e. să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., 

informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza 

cărora prestează serviciul public DDD, în condiţiile legii; 

f. să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării 

activităţilor specifice serviciului public DDD, prevăzute în legislaţia în vigoare; 

g. să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului public 

DDD; 

h. să presteze serviciul public DDD la toţi utilizatorii din raza municipiului Baia 

Mare, conform HCL 169/2006 prin care a fost aprobată gestiunea directă a serviciului 

public DDD; 

i. să ţină la zi evidenţa tuturor utilizatorilor cu contracte de prestări servicii în vederea 

decontării prestaţiei, pe baza tarifelor aprobate de Consiliul local al municipiului Baia 

Mare; 

j. să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Baia Mare şi precizaţi în Regulamentul serviciului public DDD, să 

îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; 

k. să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea 

costurilor specifice de operare; 
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l. să îşi extindă anual aria de activitate pentru serviciul public DDD, pentru a deservi 

întreaga comunitate a municipiului Baia Mare; 

m. să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de deratizare, dezinsecţie şi 

dezinfecţie conform programelor aprobate de Consiliul local al municipiului Baia Mare; 

n. să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile sau reglementările 

proprii de facturare , la tarife legal aprobate; 

o. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia 

măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele 

persoanei care a reclamat şi a celei care a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi 

ora reclamaţiei, data şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi 

comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligaţia să răspundă în 

maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora. 

 

Art. 54-  Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 

1. Au calitatea de utilizator al serviciului public DDD beneficiarii individuali sau 

colectivi, direcţi ori indirecţi, definiţi potrivit Legii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice. 

2. Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul public DDD, de utilizare a acestuia, 

precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor. 

Art. 55- Utilizatorii au următoarele drepturi: 

a. să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul public DDD în condiţiile 

contractului/contractului-cadru de prestare; 

b. să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, 

despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin 

nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, 

calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice 

în vigoare; 

c. să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celor competente orice 

deficienţe constatate în sfera serviciului public DDD şi să facă propuneri vizând 

înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului; 

d. să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi 

susţinerea intereselor proprii; 

e. să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul public DDD, despre 

deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice 

locale, A.N.R.S.C., sau operator, după caz; 

f. să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale 

reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi 

reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciului public DDD; 
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g. să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii 

reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor 

judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect; 

h. să li se presteze serviciul public DDD în condiţiile prezentului regulament, ale 

celorlalte acte normative în vigoare la nivelurile stabilite în contract; 

i. să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 

j. să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau 

autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor 

condiţii contractuale; 

k. utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciul public DDD şi de utilizare 

a acestuia. 

Art. 56- Utilizatorii au următoarele obligaţii: 

a. să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a 

serviciului public DDD; 

b. să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată în conformitate cu prevederile 

contractului de prestare a serviciului public DDD; 

c. să asigure accesul operatorilor DDD la punctele de lucru; 

d. să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de Primăria 

Municipiului Baia Mare şi Autoritatea pentru Sanatatea Publica Maramures;  

e. să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuţiei unor 

lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii 

tehnico-edilitare; 

f. să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative în 

vigoare; 

g. să încheie contracte pentru prestarea serviciului public DDD numai cu operatorul 

care are dreptul să presteze astfel de activităţi în municipiul Baia Mare; 

h. să aducă în stare de curăţenie spaţiile în care se face deratizarea şi dezinsecţia 

înaintea tratamentului şi să menţină curăţenia permanent; 

i. să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse între imobil şi 

domeniul public (până la limita de proprietate); 

 

 

XI. SERVICIUL DENDRO-FLORICOL 

 

      Art.57.- Este structurat astfel: 

A. -  SECTOR PEPINIERA- produce materialul dendrologic pentru plantarea 

spaţiilor verzi şi pentru valorificare; 
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B. -  SECTOR MATERIAL DENDROFLORICOL  –produce răsaduri pentru 

spaţiile verzi din oraş şi pentru valorificare; 

   

Art. 58- Serviciul dendrofloricol: 

- întocmeşte  programul anual de producere de material dendrologic, răsaduri, plante 

ornamentale la ghiveci şi flori tăiate şi îl supune spre aprobarea conducerii serviciului; 

- evaluează cheltuielile anuale cu serele şi solicită alocarea de fonduri pentru 

aprovizionarea tehnico - materială a procesului de producţie; 

- întocmeşte  propuneri de tarife şi preturi pentru desfacerea produselor din sere, 

- elaborează programul anual de aprovizionare cu materiale diverse, material săditor 

dendrofloricol şi seminţe. 

- se preocupă de întreţinerea şi repararea serelor cu forţele proprii ale serviciului sau 

prin prestatori de servicii, pentru asigurarea microclimatului optim în sere şi pepiniere 

- produce ghivece mase plastice pentru uz intern şi comercializarea excedentului prin 

magazinele proprii; 

- se îngrijeşte de administrarea bunurilor din dotare şi de inventarierea acestora 

conform fişei postului; 

- se preocupă de asigurarea cu personal la nivelul sarcinilor de producţie 

- utilizează în mod eficient suprafeţele de plantat şi instalaţiile de microclimat din 

sere şi pepiniere; 

- asigură măsuri de combatere a daunatorilor din sere şi a bolilor la plante, prin 

aplicarea tratamentelor fito-sanitare adecvate şi la timpul oportun; 

- asigură măsuri  de S.S.M. şi P. S.I şi se preocupă de  asigurarea de echipamente  de 

protecţie şi de lucru a personalului îndreptăţit prin lege la aceste echipamente; 

- duce la îndeplinire şi alte atribuţiuni date de conducere cu respectarea legilor în 

vigoare; 

-   întocmeşte  propuneri de tarife şi preţuri pentru desfacerea produselor din seră, asigură 

magazinele de flori cu flori tăiate, plante ornamentale şi rame coroane. 

- asigura implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al 

calităţii în propria activitate; 

- răspunde de întocmirea actelor din cadrul serviciului şi a sectoarelor pe care le are 

în subordine; 

 

XII.COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ŞI SECURITATE  ÎN MUNCĂ,   PAZĂ ŞI 

P.S.I. 

 

Art.59.-Are următoarele atribuţii şi răspunderi în domeniu: 

- coordonează şi asigură securitatea şi sănătatea în munca  la nivelul unităţii în 

concordanţă cu legislaţia în vigoare; 

- întocmeşte  şi înaintează compartimentelor de specialitate documente şi situaţii 

privind necesitatea acordării drepturilor de personal şi de SSM, echipamentul individual 

de protecţie, a materialului igienico-sanitar; 
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- asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă şi 

propune măsurile de prevenire corespunzătoare ce vor alcătui programul anual de 

prevenire, cu sprijinul instituţiilor de specialitate; 

- controlează pe baza programului de activitate toate locurile de muncă în scopul 

prevenirii accidentelor de munca şi îmbolnăvirilor profesionale; 

- răspunde de efectuarea instructajului  introductiv general de SSM/SPAU şi 

controlează modul de efectuare a instructajului la locul de muncă, precum şi cel periodic 

şi participă în comisia de instruire pentru folosirea sigură a motoutilajelor , atât prin cele 3 

forme de instructaje (introductiv, general, la locul de muncă şi periodic) cât şi prin cursuri 

de instruire ; 

- organizează şi asigură paza bunurilor de la toate sectoarele de activitate ale unităţii; 

- întocmeşte  planul de pază al fiecărei incinte şi ţine legătura cu organele de pază şi 

ordine ale poliţiei şi Corpului Gardienilor Publici; 

- asigură măsurile rezultate din reglementările în vigoare privind PSI; 

- efectuează instructajul introductiv general în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivel 

SPAU, verifica efectuarea instructajului specific la locul de muncă şi instruire periodică 

în domeniul situaţiilor de urgenţă;  

- ţine evidenţa fişelor activităţii zilnice a utilajelor şi maşinilor din parcul auto; 

- coordonează şi asigură activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă  la nivelul 

unităţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare; 

- întocmeşte  pontajul pentru persoanele din subordine; 

- întocmeşte  fişa postului şi efectuează evaluarea anuală a performanţelor 

profesionale individuale ale salariaţilor din cadrul biroului; 

- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al 

calităţii în propria activitate; 

- răspunde de întocmirea actelor din compartimentul din subordine; 

- execută orice alte atribuţii şi sarcini dispuse de conducerea unităţii; 

 

XIII. SERVICIUL ADMINISTRARE STADION 

 

 

Art.60.- Prin H.C.L. nr. 362/2002 Stadionul Municipal ”Dealul Florilor” a trecut în 

administrarea Serviciului Public Ambient Urban, iar prin H.C.L. nr. 490/2009 s-a atribuit 

denumirea de ”Viorel Mateianu” stadionului „ Dealul Florilor” din municipiul Baia Mare 

. 

 Consiliul Local Baia Mare prin Serviciul Public Ambient Urban s-a obligat la 

următoarele: 

- să pună la dispoziţia F.C. Baia Mare folosinţa gratuită a Stadionului municipal 

„Viorel Mateianu”, precum şi a terenului nr. 2 

- să asigure întreţinerea gazonului terenului din incinta stadionului Municipal  

- să efectueze reparaţiile curente la clădire şi tribunele stadionului 

- să suporte cheltuielile privind consumul de curent electric 

- să menţină cei 10 angajaţi ai S.P.A.U. pentru întreţinerea bazei sportive 



 

Cadrul ROF - 01 Regulament de  

Organizare si functionare 

Serviciul Public  

Ambient Urban Editia/Revizia 03/02/00 

Data editiei/reviziei 01/05/14 

 

 

36 

 

- să asigure buna funcţionare a tractoraşului, cilindrului şi a cositoarei 

- să asigure buna funcţionare a tabelei de marcaj 

Urmare obligaţiilor asumate prin acest contract de colaborare Serviciul Public Ambient 

Urban  efectuează următoarele lucrări: 

- fundamentează şi propune necesarul anual de materiale şi obiecte de inventar, 

specifice desfăşurării activităţii. 

- fundamentează şi propune lista cu reparaţiile curente şi capitale privind baza 

sportivă 

- întreţine şi exploatează, în condiţiile legii, baza sportivă 

- răspunde de asigurarea condiţiilor igienico - sanitare, în vederea preîntâmpinării 

îmbolnăvirii beneficiarilor prestaţiilor 

- în conformitate cu prevederile legale face propuneri de casare a mijloacelor fixe şi 

obiectelor de inventar din dotare şi participă împreună cu comisia la întocmirea 

documentaţiei necesare 

- asigura realizarea măsurilor privind S.S.M. şi  P.S.I 

- răspunde de integritatea mijloacelor fixe şi circulante din dotare 

- răspunde de ordinea şi curăţenia din zona sa de activitate 

- întreţine gazonul, însămânţarea gazonului, punerea de glii în faţa porţilor, punerea 

de îngrăşământ pe suprafaţa de joc pentru perioada de iarnă 

- întreţine pista de atletism 

- întreţine tabela de marcaj a stadionului 

- asigură paza stadionului  

- pune la dispoziţia cetăţenilor baza sportivă din cadrul stadionului pe o durată de 2 

ore săptămânal  

- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al 

calităţii în propria activitate; 

- răspunde de întocmirea actelor din compartimentul pe care îl conduce. 

 

XIV. SERVICIUL TRANSPORT ŞI ÎNTREŢINERE 
 

Art.61- Serviciul  transport şi întreţinere  este structurat astfel: 

  

- a) Compartiment întreţinere şi amenajare parcări,marcaje rutiere 

- b) Atelier mecanic reparaţii întreţinere auto  

- c) Sector întreţinere şi construcţii mobilier urban  
 

 

A.     COMPARTIMENT INTREŢINERE ŞI AMENAJARE PARCĂRI, 

MARCAJE RUTIERE  

 

Art. 62. Are următoarele atribuţii specifice:  

    - fundamentează şi propune necesarul anual de materiale şi obiecte de inventar specific 

desfăşurării activităţii; 
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- fundamentează şi propune lista anuală de dotări cu mijloace fixe şi mobilier de 

informare specific parcărilor ; 

- ţine evidenţa tehnico - operativa a dotărilor aflate în administrare; 

- întocmeşte  programe de lucru săptămânale cu lucrările necesare.  

Acestea sunt: 

- salubrizare parcări pe sectoarele stabilite sau la solicitarea terţilor contracost; 

- întreţine şi executa marcajele; 

- întreţin şi amplasează indicatoare de informare despre parcări; 

- intervin ori de cate ori este nevoie în urma unor calamităţi naturale; 

- sunt la dispoziţia unităţii în funcţie de necesităţile stringente; 

 

 

B.    FORMATIE TRANSPORT , REPARAŢII SI  ÎNTREŢINERE AUTO 

 

 Art.63. Are următoarele atribuţii :  

     -  Fundamentează şi solicită anual necesarul de materiale, piese de schimb şi carburanţi 

– lubrifianţi pentru asigurarea funcţionării tuturor maşinilor şi utilajelor ce deservesc 

întreaga unitate: 

- Participă împreună cu celelalte subunităţi la întocmirea anuală a listei de investiţii;  

- Fundamentează şi propune lista privind necesarul de reparaţii curente şi capitale a 

mijloacelor de transport şi utilajelor din dotarea unităţii pe care le gestionează; 

- răspunde împreună cu sectoarele de aplicarea măsurilor necesare pentru utilizarea 

eficienta a mijloacelor tehnice, pe categorii de lucrări; 

- ia măsuri pentru îmbunătăţirea continua a exploatării maşinilor, utilajelor şi 

instalaţiilor prin creşterea gradului de încărcare a capacitaţilor existente; 

- Identifică şi ia măsuri de reducere a consumurilor nejustificate de materiale, piese 

auto, carburanţi lubrifianţi gospodărind cu exigenţă resursele; 

- Propune recuperarea consumurilor nejustificate de la cei vinovaţi 

- Întocmeşte evidenţa tehnico - operativa privind întreţinerea, exploatarea şi repararea 

maşinilor şi utilajelor, inclusiv centralizarea lunara a activităţii; 

- Execută lucrări de întreţinere şi reparaţii curente şi accidentale, la utilaje din dotarea 

unităţii; 

- Execută lucrări de reparaţii capitale; 

- Răspunde de revizia tehnică a mijloacelor de transport din dotare; 

- Răspunde de înscrierea în circulaţie în condiţiile legii a mijloacele auto; 

achiziţionate precum şi de obţinerea vizei periodice de inspecţie tehnică; 

- Răspunde de întocmirea documentaţiei privind asigurarea de accidente a maşinilor 

şi utilajelor din dotare; 

- În conformitate cu prevederile legale face propuneri de casare a mijloacelor fixe, 

materiale şi obiectelor de inventar din dotare şi participă, împreună cu comisia la 

întocmirea documentaţiei necesare; 
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- Întocmeşte şi înaintează pentru eliberare, după obţinerea vizei controlului financiar 

preventiv, documentele primare privind consumurile de materiale, piese auto, carburanţi, 

lubrifianţi şi răspunde de necesitatea şi realitatea cantităţii solicitate;  

- Răspunde de ordinea şi curăţenia din zona de activitate; 

- Răspunde de întocmirea actelor din cadrul compartimentului; 

- Executa orice alte atribuţii date de seful secţiei şi de conducerea unităţii.  

 

 

C. SECTOR INTREŢINERE CONSTRUCŢII ŞI MOBILIER URBAN 
 

 

Art.64.- Sectorul întreţinere reparaţii, construcţii şi mobilier urban este subordonat 

serviciului transport şi întreţinere , cu specific de administrare şi întreţinere a locurilor 

publice aflate în administrarea unităţii, respectiv: parcări, terenuri de joacă pentru copii, 

având următoarele atribuţii: 

- Fundamentează şi propune necesarul anual de materiale şi obiecte de inventar 

specific desfăşurării activităţii; 

- Fundamentează şi propune lista anuală de dotări cu mijloace fixe şi mobilier stradal; 

- Ţine evidenţa tehnico - operativă a dotărilor aflate în administrare 

- Execută lucrări de întreţinere, pe raza municipiului a construcţiilor sau dotărilor ce 

intră în categoria  mobilier urban; 

- Confecţionează mobilier urban în funcţie de necesităţi; 

- Execută pe bază de comandă, lucrări de construcţii, reparaţii şi întreţinere pentru 

subunităţile din cadrul unităţii (sere, pepiniere); 

- Administrează, amenajează şi întreţine terenurile de joaca aflate pe domeniul public; 

- Întocmeşte şi înaintează pentru eliberare, după obţinerea vizei de control financiar 

preventiv, documentele primare privind consumurile de materiale şi răspunde de 

necesitatea şi realitatea cantităţilor solicitate; 

- Întocmeşte şi înaintează compartimentelor de specialitate, documente şi situaţii în 

vederea acordării drepturilor de personal, protecţia muncii; 

- Răspunde de efectuarea instructajului periodic de protecţia muncii pentru locurile de 

munca specifice; 

- Răspunde de integritatea mijloacelor fixe din dotare; 

- Răspunde de întocmirea actelor; 

- Execută orice alte dispoziţii date de şeful ierarhic şi de conducerea unităţii;   

 

 

XV. SERVICIUL ADMINISTRARE PIEŢE, TÂRGURI ŞI OBOARE 
 

Art.65.- Serviciul administrare pieţe, târguri şi oboare este subordonat  

directorului general  şi are în principal următoarele atribuţii specifice: 

- asigură realizarea măsurilor necesare pentru buna administrare a pieţelor, târgurilor şi 

oboarelor,  cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare; 
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- întocmeşte Regulamentul de organizare şi funcţionare al pieţelor, târgurilor şi 

oboarelor pe care le administrează, în conformitate cu prevederile legale, pe care-l supune 

aprobării Consiliului Local; 

- sprijină organele de control autorizate; 

- stabileste tarifele pentru serviciile prestate şi le supune aprobării Consiliului Local;   

- asigură curăţenia în pieţele, târgurile şi oboarele,  pe care le are în administrare; 

- asigură închirierea spaţiilor de depozitare, utilajelor frigorifice, meselor, tonetelor, 

cântarelor; 

- alte atribuţii specifice activităţii de administrare a pieţelor, târgurilor şi oboarelor 

impuse de către prevederile legislative în vigoare;  

Art.66 – Toate veniturile obţinute din activitatea de  administrare a pieţelor, târgurilor şi 

oboarelor, sunt venituri proprii  ale Serviciului Public Ambient Urban.”  

 

XVI. SERVICIUL ADMNISTRARE DOMENIU PUBLIC REALIZAT 

DIN FONDURI EUROPENE 

 

 Art.67- Acest serviciu a fost înfiintat ca urmare a finalizarii implementării a două 

proecte  realizate din fonduri europene dupa cum urmeaza: 

- proiectul „Cresterea calitătii vietii urbane prin amenajarea Parcului Public Central”, 

având codul SMIS 18166, finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, 

Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere, 

Domeniul de interventie 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul 

Poli de dezvoltare urbana,  proiect finanţat din fonduri comunitare  nerambursabile   

post-aderare. Prin Cerea de finantare, autoritatea locală, si-a asumat atingerea unui 

număr de indicatori la sfârsitul perioadei de implementare. Unul dintre acesti 

indicatori este creearea unui număr de 10 noi locuri de muncă ca urmare a 

implementării proiectului. Cele 10 locuri de muncă, sunt necesare, pentru func tionarea 

celor două noi obiective realizate în cadrul proiectului respectiv, Pavilionul 

Expozitional pentru cactusii lui Gheza Vida, unde vor activa 5 persoane si Parcul 

Public Central, pentru a cărui întretinere este nevoie de minim 5 persoane.  

- proiectului „Managementul deşeurilor biodegradabile în Municipiul Baia Mare, 

România şi Ivano Frankivsk şi Kolomyia, Ucraina” cod HUSKROUA/1101/132. Unul 

din indicatorii specifici asumati prin acest proiect, sunt cele 10 noi locuri de muncă, 

care să deservească instalatia de produs compost. Utilajele pentru prelucrarea 

deseurilor biodegradabile si transformarea acestora în compost au fost achizitionate în 

cadrul acestui proiect. Cele 10 locuri de munca sunt necesare pentru functionarea 

fluxul tehnologic de producere a compostului. În calitate de beneficiar al proiectului, 

dar si ca lider de proiect, trebuie să asigurăm functionarea instalatiei de produs 

compost. De altfel această instalatie este indicator al proiectului. In acest scop, cele 10 

locuri de muncă, vor asigura personal pentru tăierea, colectarea si transportului 

materialului biodegradabil, pentru maruntirea acestuia, aranjarea în prisme de 

compost, aerare si ciuruire în vederea obtinerii compostului. 
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Serviciul administrare domeniu public realizat din fonduri europene este structurat astfel: 

 

A. Sector producere compost 

 

Art. 68-Acest sector are ca scop obtinerea compostului prin  prelucrarea materialelor 

biodegradabile. Personalul angajat in cadrul acestui sector are urmatoarele atribuirii: 

 

- Receptioneaza materialul biodegradabil la punctul de lucru de pe Str. Margeanului 

nr. 9; 

- Sorteaza , prelucreaza prin taiere si asează in prisme materialul biodegradabil 

maruntit; 

- Verifica la intervale de timp regulate temperatura si umiditatea prismelor de 

compost formate pe platforma de lucru; 

- Uda, ori de cate ori este nevoie, prismele de compost, pentru mentinerea umiditatii 

optime; 

- Realizeaza aerarea prismelor de compost, ori de cate ori este nevoie; 

- Asigura obtinerea compostului prin ciururirea materialului biodegradabil 

descompus; 

- Asigura si mentine curatenia pe platforma de producere a compostului; 

- Asigura asezarea materialului biodegradabil in prisme astfel incat sa existe acces cu 

aeratorul la toate prismele de compost; 

- Asigura buna functionare a utilajelor folosite in ciclul tehnologic de producere a 

compostului respectiv: tocator, aerator, ciur rotaiv, tractor. 

- Tine evidenta cantitatilor de material biodegrabil procesat, de compost produs 

precum si evidenta tututor materialelor si combustibilor utilizati in cadrul procesului de 

producere al compostului; 

- Răspunde de întocmirea actelor din cadrul compartimentului; 

- Fundamentează şi propune necesarul anual de materiale şi obiecte de inventar 

specific desfaşurării activităţii; 

- Intocmeşte  fişa postului pentru personalul din subordine; 

- Executa orice alte atribuţii date de seful ierarhic superior şi de conducerea unităţii.  

 

 

B .Sector admnistrare Parc Public Central si Pavilion Expozitional 

Art.69.- Acest sector este subunitate, cu specific de producţie şi prestări servicii în 

domeniul zonelor verzi, având următoarele atribuţii, în administrarea Parcului Public 

Central: 

- Fundamentează şi propune necesarul anual de materiale şi obiecte de inventar 

specific desfaşurării activităţii; 

- Fundamentează şi propune lista de dotări precum şi cea privind reparaţiile curente şi 

capitale; 

- Răspunde de conservarea şi protecţia fondului vegetal de baza din Parcul Public 

Central; 
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- Răspunde de calitatea materialului dendrofloricol din Parcul Public Central; 

- Asigura reîntinerirea fondului vegetal; 

- Asigura prospeţimea peluzelor şi a altor suprafeţe gazonate;  

- Asigura curăţirea arborilor, arbuştilor, etc. afectaţi de uscaturi; 

- Ia măsuri de asigurare continuă a apei necesare întreţinerii zonelor verzi, şi în mod 

deosebit, în cazul secetelor prelungite; 

- Răspunde de asigurarea materialului semincer necesar reproducţiei; 

- Răspunde de diversificarea sortimentala a materialului dendrologic şi floricol; 

- Intocmeşte  evidenţa tehnico-operativa a lucrărilor executate, o certifică, o supune 

verificării şi  recepţionarii de către comisiile de recepţie; 

- Intocmeşte  şi înaintează compartimentelor de specialitate, documente şi situaţii, în 

vederea acordări drepturilor de personal, protecţia muncii, etc.; 

- Intocmeşte  şi înaintează pentru eliberare, după obţinerea vizei controlului financiar 

preventiv, documentele primare privind consumurile materiale şi răspunde de necesitatea, 

oportunitatea şi realitatea cantităţilor solicitate; 

- Răspunde de efectuarea instructajului periodic de protecţia muncii pentru locurile de 

muncă specifice; 

- Asigură măsurile, rezultate din reglementările în vigoare privind SSM şi P.S.I.; 

- Răspunde de integritatea mijloacelor fixe şi circulante din dotare; 

- Răspunde de întocmirea actelor realizate în cadrul serviciului; 

- Executa orice alte atribuţii date de seful ierarhic superior şi de conducerea unităţii.  

- Intocmeşte  fişa postului pentru personalul din subordine. 

Acest sector are ca scop administrarea Pavilionului Expozitional unde este amenajata o 

expozitie permanenta de cactusi si plante suculente precum si o expozitie de sculpturi care 

au apartinut artistului Gheza Vida. Sectorul are urmatoarele atributii: 

- Raspunde de integritatea exponatelor; 

- Asigura permanent ordinea si curatenia in expozitie, prezenta personalului si 

securitatea exponatelor; 

- Raspunde de depozitarea si  manipularea  tuturor exponatelor; 

- Raspunde de conservarea , restaurarea si protectia exponatelor; 

- Raspunde de punerea in valoare a expozitiei; 

- Initiaza expozitii temporare si programe educative specifice; 

- Redacteaza tematicile expozitiilor permanente si temporare ; 

- Va lua toate masurile pe care le considera necesare pentru pastrarea in cele mai 

bune conditii a tuturor exponatelor; 

- Rapunde de mentinearea unui microclimat optim in Pavilionul Expozitional; 

- Asigura mentinerea curateniei atat in interiorul Pavilionului Expozitional cat si in 

exterior si in zonele adiacente; 

- Intretine curtea interioara a Pavilionului Expozitional; 

- Asigura accesul publicului in intervalul orar stabilit conform programului de 

vizitare al Pavilionului Expozitional; 

- Raspunde de comunicare si mentinerea contactului cu publicul larg, prin 

identificarea nevoilor si orientarea in acest sens a programelor expozitiei; 
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- Mentinerea unui contact permanent cu diversele medii de informare; 

- Raspunde de evidenta exponatelor; 

- Intocmeste documentele de evidenta gestionara si inregistrea miscarii bunurilor din 

evidenta; 

- Răspunde de întocmirea actelor din cadrul compartimentului; 

- Fundamentează şi propune necesarul anual de materiale şi obiecte de inventar 

specific desfaşurării activităţii; 

- Intocmeşte  fişa postului pentru personalul din subordine; 

- Executa orice alte atribuţii date de seful ierarhic superior şi de conducerea unităţii.  

 

 

 

XVII. ALTE REGLEMENTARI 

 

Art. 70. - Declararea averii şi a celei de interese 

        Pentru asigurarea exercitării funcţiilor şi demnităţilor publice în condiţii de 

imparţialitate, integritate, transparenţa prin organizarea în mod unitar şi instituţionalizat a 

activităţii de control al averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a 

îndeplinirii funcţiilor respective şi a verificării conflictelor de interese , precum şi de 

sesizare a incompatibilităţilor, toţi  funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul SPAU sunt obligaţi sa depună Declaraţiile de avere şi Declaraţiile de interese , 

conform prevederilor legale în vigoare.  

      Art. 71. – Perfecţionarea profesionala a salariaţilor  

     1) Formele prin care se realizează formarea profesională a salariaţilor sunt :  

- programe de formare profesionala organizate de către furnizorii de programe autorizaţi; 

- stagii de practică şi specializare în ţară sau în străinătate; 

- instructaje interne; 

- participarea la conferinţe şi seminarii , în ţară sau în străinătate ; 

   2) Cheltuielile privind participarea la programele de formare profesională iniţiate de 

angajator se suportă din bugetul local , conform planului anual aprobat de directorul 

general  al instituţiei. 

   3) Propunerile de participare la programele de Perfecţionare se realizează de către şefii 

de compartimente , luând în calcul evaluarea performanţelor profesionale individuale, a 

modificărilor intervenite în legislaţie , respectiv necesităţile de pregătire profesională ale 

salariaţilor.  

 

XVIII. DISPOZIŢII FINALE 
 

 

      Art. 72 

      1)  În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament , fiecare şef de 

serviciu, birou sau compartiment va elabora Fişa postului pentru fiecare post aprobat în 

Organigrama SPAU şi sarcinile de serviciu pentru fiecare angajat din subordine.     
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    2)  Redactarea Fişelor de post şi a sarcinilor de serviciu se va face pe suport electronic 

şi pe suport de hârtie în trei exemplare : cate unul pentru salariat , unul pentru şeful 

compartimentului şi unul pentru Compartimentul resurse umane.  

     Art. 73- S.P.A.U. este un serviciu public care dispune de spaţii de funcţionare şi de 

producţie pentru desfăşurarea activităţilor specifice, precum şi de dotările aferente 

corespunzătoare necesitaţilor sale de funcţionare pentru îndeplinirea sarcinilor ce ii revin. 

     Art. 74-  În cazul desfiinţării SPAU, patrimonial acesta revine Consiliului Local al 

municipiului Baia Mare. 

     Art. 75- S.P.A.U. are arhiva proprie în care se păstrează în conformitate cu prevederile 

legale, următoarele: 

- documente de personal 

- documente financiar – contabil  

- documente specifice activităţii sale curente 

Astfel, registrele de contabilitate şi actele justificative ale înregistrărilor în contabilitate  

se păstrează 10 ani de la data închiderii exerciţiului, iar statele de salarii şi bilanţurile 

unităţii se păstrează 50 ani. După expirarea termenului de păstrare, documentele se scot 

din arhiva instituţiei şi se predau la arhiva Primăriei Baia Mare.  

      Art. 76- Toţi salariaţii S.P.A.U. sunt obligaţi sa cunoască, sa respecte şi sa aplice 

prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare. În acest scop 

Compartimentul resurse umane va asigura transmiterea Regulamentului şefilor tuturor 

compartimentelor, care sunt responsabili cu aducerea la cunoştinţa a prevederilor acestuia 

salariaţilor. 

     Art. 77- În cazul în care situaţia o impune, măsurile de răspundere disciplinară şi 

materială se aplică de către: 

- Consiliul Local al municipiului Baia Mare la propunerea Primarului pentru directorul 

general  al instituţiei 

- Directorul general al instituţiei pentru personalul din subordine 

     Art. 78- Prezentul Regulament se completează şi se modifică ori de cate ori este 

nevoie, urmare a unor modificări legislative, noi activităţi sau competente date în sarcina 

administraţiei publice locale sau reorganizarea unor activităţi sau compartimente prin 

hotărâre a consiliului local.  

    Art. 79- Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării. 

 

 

                                                      

 
 


