MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXVII, Nr.50
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
17 noiembrie 2017
|I ALTE ACTE

CUPRINS
HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL AL
ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.132 din 24.10.2017 privind modificarea HCL nr.114 /26.09.2017 pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici
HOT}RÂREA NR.133 din 24.10.2017 privind modificarea HCL nr.115/26.09.2017 pentru asigurarea
finan[]rii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan[eaz] de la bugetul de stat prin PNDL pentru lucr]rile
de@@Reabilitare \i modernizare a Gr]dini[ei cu program normal nr.2 din ora\ul Jibou, jude[ul S]laj
HOT}RÂREA NR.134 din 31.10.2017 privind reorganizarea compartimentului Salubrizare din cadrul
Serviciului public de gospod]rie comunal], în serviciul public de interes local specializat cu personalitate
juridic] @@Salubrizare Jibou @@organizat în subordinea Consiliului Local Jibou, înfiin[at prin HCL nr. 103/
29.08.2017, aprobarea Organigramei \i a Statului de func[ii
HOT}RÂREA NR.135 din 31.10.2017 privind aprobarea Organigramei \i a Statului de func[ii al UAT ora\ JIBOU
HOT}RÂREA NR.136 din 31.10.2017 privind aprobarea Notei de Reactualizare a Regulamentului de
organizare \i func[ionare al Serviciului public de gospod]rie comunal]
HOT}RÂREA NR.137 din 31.10.2017 privind completarea HCL nr.67 din 28.07.2017 privind stabilirea
salariilor de baz] pentru func[ionarii publici \i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Ora\ului Jibou \i din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Ora\ului Jibou respectiv
Poli[ia Local] a Ora\ului Jibou, Serviciul Public Comunitar Local de Eviden[] a Persoanelor Jibou, Serviciul
Public de Gospod]rie Comunal], ale\ii locali
HOT}RÂREA NR.138 din 31.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare al
Serviciului de salubrizare \i a caietelor de sarcini
HOT}RÂREA NR.139 din 31.10. 2017 privind darea în administrare a prest]rii serviciului de salubrizare
c]tre serviciul cu personalitate juridic] SALUBRIZARE JIBOU aflat în subordinea Consiliului local
HOT}RÂREA NR.140 din 31.10.2017 privind darea în administrare a bunurilor care compun sistemul de
utilit][i publice prin intermediul c]rora este prestat serviciul de utilit][i publice c]tre serviciul cu personalitate
juridic] SALUBRIZARE JIBOU aflat în subordinea Consiliului local
HOT}RÂREA NR.142 din 31. 10. 201 privind schimbarea destina[iei apartamentului nr. 7/bloculA14
str. Garoafelor nr. 11
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ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr. 132
din 24.10.2017
privind modificarea HCL nr. 114 /26.09.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru @@Reabilitarea \i modernizarea Gr]dini[ei cu program normal nr.2 din localitatea Jibou @@
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr. 12.149 din 23.10.2017al compartimentului Investi[ii, managementul Proiectelor privind
aprobarea investi[iei pentru @@Reabilitarea \i modernizarea Gr]dini[ei cu program normal nr.2 din localitatea Jibou @@;
-expunerea de motivea domnului Primar;
-avizul favorabilal comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;
Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare;
V]zând prevederile art. 36 alin (2) lit b, din Legeanr. 215/2001, legea administra[iei publice locale, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
"n temeiul art.45alin (1 \i 3) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] modificarea valorii stabilit] prin HCL nr. 114/26.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru investi[ia @@Reabilitarea \i modernizarea Gr]dini[ei cu program normal nr.2 din localitatea Jibou@@ astfel:
- în urma evalu]rii proiectului mai sus amintit s-a stabilit valoarea aferent] investi[iei \i aplic]rii standardelor de cost la
o valoarea total] inclusiv TVA de 1.743.913,23 lei din care C+M 1.396.112,57 lei inclusiv TVA.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul
Proiectelor.
Art.3Prezenta se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Domnul Primar;
-Gr]dini[a cu program normal nr.2 din localitatea Jibou;
-Compartimentul investi[ii, managementul proiectelor;
-Serviciul Contabilitate;
-Publicitate/dosar de \edin[];
-Ministerul Dezvolt]rii Regionale, Administra[iei Publice \i Fondurilor Europene.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA nr. 133
din 24.10.2017
privind modificarea HCL nr. 115/26.09.2017 pentru asigurarea finan[]rii pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finan[eaz] de la bugetul de stat prin PNDL pentru lucr]rile de
@@Reabilitare \i modernizare a Gr]dini[ei cu program normal nr.2 din ora\ul Jibou, jude[ul S]laj
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr. 12.150 din 23.10.2017 al compartimentului Investi[ii, managementul Proiectelor privind
necesitatea de a se modifica HCL nr. 115/2017 în sensul aprob]rii noilor valori ale cheltuielilor neeligibile;
-expunerea demotive a domnului Primar;
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-avizul favorabilal comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Potrivit prevederilor art. (44-46) din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordinului 1851/2013 republicat pentru aplicarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor Ordonan[ei de urgen[] a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului na[ional de dezvoltare local];
V]zând prevederile art. 36 alin(2) lit b, art.36 alin (4) lit d,din Legeanr. 215/2001 legea administra[iei publice locale,
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin (2 \i 3) din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] modificarea HCL nr. 115/2017 privind asigurarea finan[]rii pentru categoriile de cheltuieli care nu se
finan[eaz] de la bugetul de stat prin PNDL pentru lucr]rile de@@Reabilitare \i modernizare a Gr]dini[ei cu program normal nr.2
din ora\ul Jibou jude[ul S]laj @@în sensul aprob]rii urm]toarelor valori:
a) valoarea cheltuielilor neeligibile 64.877.75 inclusiv TVA
b) valoarea cheltuielilor eligibile 1.679.035,49lei din care:
- valoarea cheltuielilor nerambursabile este de 850.000 lei
- valoarea cofinan[]rii UAT ora\ Jibou la cheltuielile eligibile este suma de 829.035,49lei.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] domnul primar \i Compartimentul investi[ii, managementul Proiectelor.
Art.3 Prezenta se comunic] cu :
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
-Domnul Primar
-Gr]dini[a cu program normal nr. 2 din localitatea Jibou
-Compartimentul investi[ii, managementul proiectelor, Serv. Contabilitate
-Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administra[iei Publice \i Fondurilor Europene
-Publicitate/mass media /dosar \edin[].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR. 134
din 31.10.2017
privind reorganizarea compartimentului Salubrizare din cadrul Serviciului public de gospod]rie
comunal], în serviciul public de interes local specializat cu personalitate juridic] @@Salubrizare
Jibou @@organizat în subordinea Consiliului Local Jibou, înfiin[at prin HCL nr. 103/29.08.2017,
aprobarea Organigramei \i a Statului de func[ii
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
-raportul de specialitate nr.12.338 din 26.10.2017 al compartimentului organizare, salarizare, resurse umane;
-expunerea de motive nr.12.339/26.10.2017 a Primarului Ora\ului Jibou
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3 a Consiliului Local
În conformitate cu prevederile Legii nr. 225/2016 pentru modificarea \i completarea legii nr. 51/2006 -legea serviciilor comunitare
de utilit][i publice, Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localit][ilor, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
V]zând art.III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea \i completarea Legii nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale,
precum \i pentru stabilirea unor m]suri financiare,
- art. 30-32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitar] a personalului pl]tit din fonduri publice;
Potrivit prevederilor HCL nr. 104/29.08.2017 privind aprobarea modalit][ii de gestiune a serviciului de salubrizare cu
personalitate juridic] în subordinea Consiliului Local
În temeiul art. 36(2)lit.d, art. 36 (6)lit. a pct. 14 \i art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
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HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] reorganizarea compartimentului Salubrizare din cadrul Serviciului public de gospod]rie comunal], în serviciu
public de interes local specializat cu personalitate juridic] @@Salubrizare Jibou @@organizat în subordinea Consiliului Local Jibou.
Art.2 Se aprob] Organigrama \i Statul de func[ii al Serviciului Salubrizare Jibou conform Anexelor nr.1 \i 2. Organigrama
UAT Ora\ Jibou Anexa nr.1, Statul de func[ii Anexa nr.2 \i Regulamentul de organizare \i func[ionare al Serviciului public
de gospod]rie comunal] se modific] în mod corespunz]tor.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a hot]rârii se încredin[eaz] dl. primar, serviciul contabilitate, gospod]rie comunal] \i
resurse umane.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
-dl. Primar;
-Serviciul contabilitate;
-Serviciul gospod]rie comunal];
-Compartimentul resurse umane;
-Mijloace de publicitate;
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ORGANIGRAMA
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU

SERVICIUL SALUBRIZARE JIBOU

|EF SERVICIU 1

INSPECTOR DE SPECIALITATE 1

COMPARTIMENT
SALUBRIZARE
7

4

Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.135
din 31.10.2017

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.134
din 31.10.2017

STAT DE FUNC{II
AL SERVICIULUI SALUBRIZARE JIBOU
Nr.crt.

Denumirea functiei

Grad/Treapta

Nivel studii

Nr. posturi
aprobate

1

|ef serviciu

2

Inspector de specialitate

S

1

I

S

1

I

M;G

4

M;G

3

(economist)
3

Muncitor calificat

4

Muncitor necalificat
TOTAL POSTURI
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ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR. 135
din 31.10.2017
privind aprobarea Organigramei \i a Statului de func[ii al UAT ora\ JIBOU
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
-raportul de specialitate nr. 12.338 din 26.10. 2017 al compartimentului organizare, salarizare, resurse umane;
-expunerea de motive nr. 12.339/26.10.2017 a Primarului Ora\ului Jibou;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2,3 a Consiliului Local
V]zând art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea \i completarea Legii nr. 273/2006 privind finan[ele publice
locale, precum \i pentru stabilirea unor m]suri financiare;
-art. 30-32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitar] a personalului pl]tit din fonduri publice.
În temeiul art. 36(2)lit.d, art. 36 (6)lit. a pct. 14 \i art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] Organigrama UAT ora\ Jibou, conform Anexei nr. 1, parte integrant] din prezenta.
Art.2 Se aprob] Statul de func[ii conform Anexei nr.2, parte integrant] din prezenta.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a hot]rârii se încredin[eaz] dl. primar, serviciul contabilitate, gospod]rie comunal] \i
resurse umane.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
-dl. Primar;
-Serviciul contabilitate;
-Serviciul gospod]rie comunal];
-Compartimentul resurse umane;
-Mijloace de publicitate;
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica
5

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

Comp. Admin.publica loc.,
Rel.cu publ.autoriz.tr.publ.si
Arhiva

5-0-5

Servi. Publ.com.loc.de ev
Persoanelor (comp)

3-0-3

155
84

Asistenti personali ………..…………………………… 65
Medic şi asistenţi unit. învatamant………………. 6

71

C.omp Prestatii si serv.

2-0-2

Functii de demn.publ.
2
Functii publice:
42
din care functii de conducere:
3
functii de executie:
39
Functii contractuale:
40
din care functii de conducere:
1
functii de executie:
39
POSTURI cf. Art.III alin.(2) din OUG 63/2010

Total nr. posturi:
din care:

Serviciul Salubrizare Jibou

Comp.Organizare, salarizare,
resurse umane

2-0-2

SECRETAR 1

CABINET PRIMAR
2-0-2

`

CONSILIUL LOCAL

PRIMAR 1

1-0-1

2--0-2

Comp. agricol

3-0-3

2-0-2

Coman Cristina Veronica

Presedinte de sedinta,

Comp.discipl.in constr. si
protectia mediului

Comp.ordine , liniste publ.paza
bunurilor circul. pe dr publice si evid.
populatiei, activitate comerciala

8-0-8

2-0-2

65-0-65

6-0-6

Cabinete medic.din unit. de inavat
Comp.Asistenti personali

2-0-2

2-0-2

3-0-3

23-1-24

4-0-4

Biblioteca

Casa de cultura

Compartiment Piata Agroalim.
si Targul de anumale

Serviciul public de gospodarie comunala

Comp. deservire, personal
operativ

VICEPRIMAR 1

Anexa nr. 1 la Hotararea nr.135/31.10.2017

Comp. cadastru

Comp.Management de
proiecte si Achizitii publice

Comp. Urbanism amenaj. terit.
admin .dom.public si privat

Comp. Protectie civila

1-0-1

UAT JIBOU

Comp. Audit intern
1-0-1

ORGANIGRAMA

juridic
Compartiment juridic

1-0-1

ARHITECT SEF
Serv, Urbanism amenaj.
Terit. adm. dom.publ si privat
investitii
1

Serv. Buget,fin, contab.
Impozite si taxe locale
9-1-10

Serviciul Politie locala
10-0-10
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Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.135
din 31.10.2017

STAT DE FUNC{II
PRIM}RIA ORA|ULUI JIBOU

Functia contractuala

Functia publica

NR.
CRT.

FUNCTIA DE
Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT dupa caz

STRUCTURA

DEMNITATE
PUBLICA

1

GHIURCO DAN

2

SARKOZI PAUL

DEMNITARI

3

VACANT

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

4

OPRIS MARIA

SECRETAR ORAS

Inalt
functionar

de conducere

de executie

Clasa

Gradul

Nivel

profes.

studii

Treapta
de conducere

de executie

public

profesional
a/grad

Nivel
ul
studiil

OBS.

or

primar
viceprimar
auditor

I

secretar oras

superior

S

II

S

SERVICIUL BUGET, FINANTE, CONTABILITATE, IMPOZITE SI
TAXE LOCALE
5

OPRIS DORINA

II

S

6

TEGLAS IOAN

consilier

I

superior

S

7

IACOB MARIA

sef serviciu
inspector

I

superior

S

8

S

SUSPENDAT

inspector

I

superior

9

BECEA FLOARE

inspector

I

superior

10

COLTEA EMILIANA

inspector

I

superior

S

11

POSTOS MARIA

Iinspector

I

superior

S

12

MURESAN ADRIANA

inspector

I

superior

S

13

MOKAN VIORICA

referent

III

superior

M

14

OLAH ANCA

S

Inspector de specialitate

I

S

Inspector de specialitate

IA

S

Arhivar

I

M

Consilier

IA

S

Consilier

IA

S

ingrijitor

I

M

economist

SERVICIUL URMANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT,
INVESTITII
15

VACANT

arhitect sef

II

S

COMPARTIMENTUL URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI
PRIVAT
16

CIASCAI MARIA

referent

III

superior

M

17

NAGY DORINA

inspector

I

principal

S

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE PROIECTE SI ACHIZITII
PUBLICE
18

VACANT

consilier

I

superior

S

19

REVNIC LIDIA

consilier

I

superior

S

20

POP MARIANA VIORICA
COMPARTIMENT CADASTRU

21

BOTA COSMIN

referent de specialitate

II

superior

SSD

consilier

I

superior

S

consilier

I

principal

S

COMPARTIMENT AGRICOL
22

MURESAN ADRIANA VICTORIA

23

POCOL MIHAI VASILE
COMPARTIMENT ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,
RELATII CU PUBLICUL, AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC SI
ARHIVA

24

VACANT

25

BONE TUNDE EMESE

26

VESCAN RALUCA CRISTINA

27

DEAK MARIA ADRIANA

28

VACANT

consilier

I

superior

S

inspector

I

superior

S

CONSILIER

I

debutant

S

inspector

I

superior

S

COMPARTIMENTUL PRESTATII SI SERVICII SOCIALE
29

PINTICAN SIMIDA AURELIA

30

RUS ILEANA CLAUDIA

"

consilier

I

superior

S

inspector

I

principal

S

inspector

I

superior

S

referent

III

superior

M

COMPARTIMENT ORGANIZARE, SALARIZARE, RESURSE
UMANE
31

TEGLAS RODICA

32

GROZA LUCIA

"
COMPARTIMENT PROTECTIE CIVILA

33

POP MARCEL

34

VACANT

consilier

I

superior

S

I

debutant

S

COMPARTIMENT JURIDIC
consilier jurid
SERVICIUL POLITIA LOCALA
COMPARTIMENT ORDINE, LINISTE PUBLICA , PAZA
BUNURILOR, CIRCULATIA PE DRUMURI PUBLICE SI
EVIDENTA POPULATIEI, ACTIVITATE COMERCIALA
35

TALOS IONICA FLORIN

politist local

I

superior

S

36

BARSAN DORIN

politist local

I

superior

S

37

OPRIS SEBASTIAN

politist local

I

superior

38

OPRIS CRISTIAN

politist local

I

superior

S

39

VACANT

politist local

II

superior

SSD

40

TEMES RADU

politist local

I

principal

S

41

HIDEG LENUTA

politist local

III

superior

M

42

POP ILIE SILVIU

politist local

III

superior

M

S

COMPARTIMENT DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI
PROTECTIA MEDIULUI
43

PASKUCZA SZARITA

44

BOLFA ANCHIDIM

pplitist local

I

superior

S

politist local

II

superior

SSD

COMPARTIMENT SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE
EVIDENTA PERSOANELOR
45

TEGLAS MIHAELA

consilier

I

superior

S

46

MURESAN IOAN

inspector

I

principal

S

47

ACHIMUT MARIA

inspector

I

superior

S

CABINET PRIMAR
48

BARA ONORICA

49

CRET COSMINA ELENA
COMPARTIMENT DESERVIRE, PERSONAL OPERATIV

50

BOIES MARCELA

51

GHETE IOAN

portar

G

52

COPOS ALEXANDRU

portar

G

53

DANGA OCTAVIAN

portar

G

SERVICIUL PUBLIC GOSPODARIE COMUNALA
54

VACANT

55

TIRINTICA TABITA ANAMARIA

56
57
58

Sef serviciu

inginer

I

S

Inspector de specialitate

IA

S

VACANT

muncitor calificat

I

M

PASCOVICIU MIHAI

muncitor calificat

I

M

IENCIU GHEORGHE

muncitor calificat

I

M

59

BOIES ALEXANDRU

muncitor calificat

I

M

60

SOUCA EMIL

muncitor calificat

I

M

61

TEMES FLORIN

muncitor calificat

IV

G

62

OPRIS CALIN

muncitor calificat

IV

G

7

atributii arhiva

63

RADU PETRICA

muncitor calificat

IV

G

64

SOOS PAL

muncitor calificat

IV

G

65

KAIZER DORINA

muncitor necalificat

G

66

MAGDAS IOAN

muncitor necalificat

G

67

MARIAN TRAIAN DORIN

muncitor necalificat

G

68

MURESAN IOAN VASILE

muncitor necalificat

G

69

STURZ RADU

muncitor necalificat

70

GHETE MARIUS ANDREI

71

POP ALEXANDRU

Muncitor calificat

I

G

72

DINGA SIMION VASILE

Muncitor calificat

II

G

73

VACANT

Muncitor calificat

II

G

74

STEGEREAN CREZANTINA

Muncitor necalif

G

75

MURESAN ELENA

Muncitor necalif

G

76

CHISU MARIUS

Muncitor necalif

G

portar

G

COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI
PRIVAT

G

COMPARTIMENT TRANSPORT
77 VACANT

muncitor calificat

I

M

COMPARTIMENT PIATA
78 MARIAN DORES
79 MARIAN ANGELA
80 ROSMALINT MARCEL

inginer

I

S

muncitor calificat

IV

M

muncitor necalificat

G

CASA DE CULTURA
81 PETRIS MIHAI

referent

82 MEZEI MARIA

ingrijitor

IA

S
M

BIBLIOTECA
83 GYORFI-DEAK GYORGY

Bibliotecar

IA

S

84 LONGODOR IULIA MARIA GEORGEANA

bibliotecar

I

S

CABINETE MEDICALE DIN UNITATI DE INVATAMANT
85 LUNGU GABRIELA

medic

86 CICAL VIORICA

asistent medical

PR

PL

87 SABO CLAUDIA

asistent medical

PR

PL

88 VACANT

asistent medical

PR

PL

89 PORUMB NADIA

asistent medical

PR

PL

asistent medical

PR

PL

90 VACANT

S

COMPARTIMENT ASISTENTI PERSONALI
91 BOIAN CARMEN LAURA

asistent personal

G

92 BORZ TEREZIA

asistent personal

G

93 ANDREICA DORINA

asistent personal

G

94 COVACI ELVIRA

asistent personal

G

95 CHERECHES DOINA

asistent personal

G

96 CHIS RODICA

asistent personal

G

97 CIMPEAN ION

asistent personal

G

98 COVACIU GHEORGHE

asistent personal

G

99 DAROCZI MARCELA

asistent personal

G

100 DOLHA AURICA

asistent personal

G

101 DOMSA EMILIA

asistent personal

G

102 FOLTIS TRAIAN

asistent personal

G

103 GORON ELENA

asistent personal

G

104 HAIDUC AMELIA

asistent personal

G

105 IANCHIS LUCICA

asistent personal

G

106 ILIES MARIANA

asistent personal

G

107 JUHASZ ANCUTA

asistent personal

G

108 LACATUS DANIELA PADUREANCA

asistent personal

G

109 LACATUS SANDA

asistent personal

G

110 LAKATOS MARIA

asistent personal

G

111 LINGURAR ANA

asistent personal

G

112 MAGDAS TERICA

asistent personal

G

113 MARIAN MARIA

asistent personal

G

114 MARIAN MIRELA

asistent personal

G

115 MARIAN VIORICA

asistent personal

G

116 MAGHIAR DORINA

asistent personal

G

117 NAGY ELVIRA

asistent personal

G

118 VACANT

asistent personal

G

119 RUSU DORINA MIHAELA

asistent personal

G

120 NOJE LUCRETIA

asistent personal

G

121 PETRAN EMILIA VALERIA

asistent personal

G

122 POP MARIA

asistent personal

G

123 POP MARIA

asistent personal

G

124 PUSCAS ILEANA

asistent personal

G

125 VACANT

asistent personal

G

126 MURESAN ANCUTA

asistent personal

G

127 SALAJAN ANA

asistent personal

G

128 SANDOR MARIA ADRIANA

asistent personal

G

129 SILAGHI VIOLETA

asistent personal

G

130 SOOS Kristina Frusina

asistent personal

G

131 SZEKELY IRINA

asistent personal

G

132 SZILAGYI MIRELA CLAUDIA

asistent personal

G

133 TAMASAN VIORICA

asistent personal

G

134 TEMES CRISTINA

asistent personal

G

135 VACANT

asistent personal

G

136 TOMA CLAUDIA MONICA

asistent personal

G

137 VIMAN ELENA

asistent personal

G

138 POP ESTERA

asistent personal

G

139 SUSPENDAT

asistent personal

G

140 SILAGHI EVA MARIA

asistent personal

G

141 UNGURAS GAVRIS

asistent personal

G

142 BOGDAN FLORIN GHEORGHE

asistent personal

G

143 CHIRA GHEORGHE

asistent personal

G

144 DAVID RAMONA

asistent personal

145 MOS BIANCA LAVINIA

asistent personal

G
G

146 VACANT

asistent personal

G

147 VACANT

asistent personal

G

148 VACANT

asistent personal

G

149 VACANT

asistent personal

G

150 VACANT

asistent personal

G

151 VACANT

asistent personal

G

152 VACANT

asistent personal

G

153 VACANT

asistent personal

G

154 VACANT

asistent personal

G

155 VACANT

asistent personal

G
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Funcţia

Număr posturi

Ocupate

Vacante

Nr. total de demnitari

2

0

Total
2

Nr. total de înalţi funcţionari publici

0

0

0

Nr. total de funcţii publice de conducere

2

1

3

Nr. total de funcţii publice de execuţie

34

5

39

Nr. total de funcţii contractuale de conducere**

0

1

1

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

35

4

39

Nr. total de posturi din cadrul instituţiei/autorităţii publice

73

11

84

56

15

71

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, cu modificările şi completările ulterioare **
** se vor avea în vedere toate formele legale de angajare
*** se aplic ă pentru administrația public ă locală
NOT Ă : Tabelul se poate modifica în funcţie de necesităţile institu ţiei

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR.136
din 31.10.2017
privind aprobarea Notei de Reactualizare a Regulamentului de organizare \i func[ionare al
Serviciului public de gospod]rie comunal]
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
-raportul de specialitate nr. 12.338 din 26.10.2017 al compartimentului organizare, salarizare, resurse umane;
-expunerea de motive nr. 12.339/26.10.2017 a Primarului Ora\ului Jibou;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2,3 a Consiliului local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 225/2016 pentru modificarea \i completarea Legii nr. 51/2006 legea
serviciilor comunitare de utilit][i publice, Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localit][ilor, cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
V]zând art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea \i completarea Legii nr. 273/2006 privind finan[ele publice
locale, precum \i pentru stabilirea unor m]suri financiare, art. 30-32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitar] a
personalului pl]tit din fonduri publice;
În temeiul art. 36(2)lit.d, art. 36 (6)lit. a pct. 14 \i art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] Nota de Reactualizare a Regulamentului de organizare \i func[ionare al Serviciului public de gospod]rie
comunal] potrivit anexei, parte integrant] din prezenta hot]r`re.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a hot]rârii se încredin[eaz] dl. primar, serviciul contabilitate, gospod]rie comunal] \i
resurse umane.
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-dl. Primar;
-Serviciul contabilitate;
-Serviciul gospod]rie comunal];
-Compartimentul resurse umane;
-Mijloace de publicitate;
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
9

Anex]
la Hot]r`rea nr.136
din 31.10.2017

NOT} DE REACTUALIZARE
REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE |I FUNC{IONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPOD}RIE COMUNAL} ORA|UL JIBOU

CAP. I DISPOZI{II GENERALE
Art.1 Administra[ia public] în unit][ile administrativ-teritoriale se organizeaz] \i func[ioneaz] în temeiul principiilor descentraliz]rii, autonomiei
locale, desconcentr]rii serviciilor publice, eligibilit][ii autorit][ilor administra[iei publice locale, legalit][ii \i al consult]rii cet][enilor în solu[ionarea
problemelor locale de interes deosebit.
Autorit][ile administra[iei publice locale administreaz] sau dup] caz dispun de resursele financiare, precum \i de bunurile proprietate public
sau privat] ale comunelor, ora\elor, municipiilor, jude[elor în conformitate cu principiul autonomiei locale.
Art.2 Autorit][ile administra[iei publice prin care se realizeaz] autonomia local] în comune, ora\e, municipii sunt consiliile locale, comunale,
or]\ene\ti, municipale, ca autorit][i deliberative, prim]rii ca autorit][i executive. Consiliul local are ini[iativ] \i hot]r]\te în condi[iile legii în toate
problemele de interes local, cu excep[ia celor care sunt date prin lege în competen[a altor autorit][i ale administra[iei publice locale sau centrale.
Consiliul local exercit] atribu[ii privind organizarea \i func[ionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institu[iilor \i serviciilor publice
de interes local \i ale societ][ilor comerciale \i regiilor autonome de interes local, atribu[ii privind dezvoltarea economico-sociala \i de mediu a
comunei, ora\ului sau municipiului, atribu[ii privind administrarea domeniului public \i privat al comunei, ora\ului, municipiului, atribu[ii privind
gestionarea serviciilor furnizate c]tre cet][eni; aprob] la propunerea primarului, în condi[iile legii înfiin[area, organizarea \i statul de func[ii ale
institu[iilor \i serviciilor publice de interes local, precum \i reorganizarea \i statul de func[ii ale regiilor autonome de interes local, asigur] potrivit
competen[elor sale \i în condi[iile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor.
Consiliile locale pot înfiin[a \i organiza institu[ii \i servicii publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului \i
nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale \i în limita mijloacelor financiare de care dispun.
Numirea \i eliberarea din func[ie a personalului din cadrul institu[iilor \i serviciilor publice de interes local se fac de conduc]torii acestora, în
condi[iile legii.
CAP. II ATRIBU{IILE SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPOD}RIE COMUNAL}
Art.3 Serviciul public de Gospod]rie Comunal] organizat la nivel de serviciu are în principal urm]toarele atribu[ii:
1. Înfiin[area, organizarea \i exploatarea unor servicii de între[inere, repara[ii curente \i reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea
unit][ilor administrativ-teritoriale;
2.Lucr]ri de vidanjare;
3.Prest]ri servicii cu utilajele din dotare (buldoexcavator, autobasculante, tractor cu remorc],);
4.Exploatare mijloace \i utilaje, repara[ii \i între[inerea acestora;
5. Transporturi de materiale cu utilajele din dotare pentru buna desf]\urare a activit][ilor;
6. Administrarea drumurilor \i a str]zilor.
7. Amenajarea \i între[inerea parc]rilor;
8. Activit][i de realizare a lucr]rilor de confec[ionare \i montare a mobilierului stradal (b]nci, garduri metalice pentru spatiile verzi).
9. Amenajarea, între[inerea \i înfrumuse[area zonelor verzi, a parcurilor, terenurilor de sport \i a terenurilor de joac] pentru copii.
10.Atribu[ii privind elaborarea referatelor de specialitate, documenta[iilor prev]zute de legisla[ia în vigoare, autoriza[iile \i licen[ele necesare
serviciului, precum \i elaborarea procedurilor scrise pentru activit][ile derulate în cadrul serviciului, implementarea standardelor de control
managerial intern prev]zute în Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului intern/managerial al entit][ilor publice.
Activit][ile de gospod]rie comunal] sunt organizate la nivel de serviciu public f]r] personalitate juridic], aflat în subordinea Consiliului local
\i Prim]riei ora\ului.
CAPITOLUL III. DISPOZI{II FINALE
Art.4 Prezentul regulament a fost aprobat prin Hot]rârea Consiliului local nr.____ din ______2017.
Art.5 Modificarea \i reactualizarea regulamentului se va face de fiecare dat] când actele normative ap]rute, dup] aprobarea acestuia rezult]
atribu[ii \i sarcini care nu au fost prev]zute la data întocmirii acestuia.
Reactualizarea se va face prin @@Note de reactualizare@@ \i vor fi prezentate spre aprobare Consiliului local.
Art.6 Fi\ele posturilor, organigramele \i num]rul de personal se vor modifica \i aproba potrivit

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR. 137
din 31. 10. 2017
privind completarea HCL nr. 67 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de baz] pentru
func[ionarii publici \i personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Ora\ului Jibou \i din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Ora\ului Jibou, respectiv
Poli[ia Local] a Ora\ului Jibou, Serviciul Public Comunitar Local de Eviden[] a Persoanelor
Jibou, Serviciul Public de Gospod]rie Comunal], ale\ii locali
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere referatul nr. 12.336 /26.10. 2017 al Compartimentului resurse umane privind completarea Anexei nr.2 la
HCL nr. 67 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de baz] pentru func[ionarii publici \i personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Ora\ului Jibou \i din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Ora\ului
Jibou respectiv Poli[ia Local] a Ora\ului Jibou, Serviciul Public Comunitar Local de Eviden[] a Persoanelor Jibou, Serviciul
Public de Gospod]rie Comunal], ale\ii locali, cu func[ia nou înfiin[at] în cadrul Serviciului Salubrizare Jibou;
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V]zând HCL nr. 103 /29.08.2017 privind înfiin[area Serviciului de Salubrizare Jibou, HCL nr. 104/29.08.2017 privind
aprobarea modalit][ii de gestiune a Serviciului de salubrizare
V]zând expunerea de motive a domnului primar, Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În baza prevederilor art. 8 \i 11 din legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl]tit din fonduri publice.
"n temeiul 36(9) \i art. 45 alin( 1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], cu modific]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] completarea Anexei nr.2 la HCL.nr. 67 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de baz] pentru personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Ora\ului Jibou \i din cadrul serviciilor subordonate Consiliului
Local al Ora\ului Jibou cu func[ia nou înfiin[at] în cadrul Serviciului Salubrizare Jibou, astfel:
a) Func[ii de conducere
Nr. crt.

Func[ia

Nivelul studiilor

Coeficient

Salariul de baza(brut) lei

1

Sef serviciu

S

3,11

4510

Art.2 Persoanele nemul[umite se pot adresa Tribunalului S]laj, în condi[iile legii Contenciosului administrativ.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] dl. primar \i dna Tegla\ Rodica, inspector Biroul resurse umane.
Art.4 Prezenta se comunic] cu:
-Dl. Primar;
-Compartimentul resurse umane;
-Compartimentul buget, finan[e, contabilitate;
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Dosar dispozi[ii.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA NR.138
din 31.10.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare
al Serviciului de salubrizare \i a caietelor de sarcini
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere
-raportul de specialitate nr. 12.338 din 26.10. 2017 al serviciului de gospod]rie comunal];
- expunerea de motive nr. 12.339/26.10.2017 a Primarului Ora\ului Jibou;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2,3 a Consiliului local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 225/2016 pentru modificarea \i completarea Legii nr. 51/2006 -legea serviciilor
comunitare de utilit][i publice, Legea nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localit][ilor, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare,
Ordinul nr.82 din 09.03. 2015 al ANRSC privind aprobarea Regulamentului - Cadru al Serviciului de salubrizare a
localit][ilor \i a caietelor de sarcini -cadru;
Ordinul nr. 111/2017 al ANRSC privind aprobarea Caietelor de sarcini - Cadru al Serviciului de salubrizare a localit][ilor;
În temeiul art. 36(2)lit.d, art. 36 (6)lit. a, pct. 14 \i art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local],
republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] Regulamentulde organizare \i func[ionare al Serviciului de salubrizare, a indicatorilor de performan[] \i
a caietelor de sarcini.
Art.2Cu ducerea la îndeplinire a hot]rârii se încredin[eaz] dl. primar, serviciul contabilitate, gospod]rie comunal] \i
resurse umane.
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Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-dl. Primar;
-serviciul contabilitate;
-serviciul gospod]rie comunal];
-Biroul resurse umane;
-mijloace de publicitate;
-Institu[ia Prefectului-Jude[ul S]laj;
-Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

Regulamentul
serviciului public de salubrizare al ora\ului JIBOU

Anexa nr.1
la Hot]r`rea nr.138
din 31.10.2017

Capitolul I Serviciul de salubrizare
SEC{IUNEA 1 - Domeniul de aplicare
Art. 1. (1) Prevederile prezentului regulament se aplic] serviciului public de salubrizare a localit][ii, denumit în continuare SALUBRITATE
JIBOU, înfiin[at \i organizat la nivelul ora\ului Jibou, 'n subordinea Consiliului Local al Ora\ului Jibou pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare
ale popula[iei, ale institu[iilor publice \i ale operatorilor economici de pe teritoriul unit][ii administrativ-teritoriale.
(2) Prezentul regulament stabile\te cadrul juridic unitar privind desf]\urarea serviciului de salubrizare, definind modalit][ile \i condi[iile ce trebuie
îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performan[], condi[iile tehnice, raporturile dintre operator \i utilizator.
(3) Prevederile prezentului regulament se aplic] la proiectarea, executarea, recep[ionarea, exploatarea \i între[inerea instala[iilor \i echipamentelor
din sistemul public de salubrizare, cu urm]rirea tuturor cerin[elor legale specifice în vigoare.
(4) Operatorul serviciului de salubrizare, se va conforma prevederilor prezentului regulament.
Art. 2. Prezentul regulament se aplic] urm]toarelor activit][i de salubrizare:
a) m]turatul, sp]latul, stropirea \i între[inerea c]ilor publice;
b) cur][area \i transportul z]pezii de pe c]ile publice \i men[inerea în func[iune a acestora pe timp de polei sau de înghe[;
Art. 3. Modul de organizare \i func[ionare a serviciului de salubrizare se realizeaz] pe baza urm]toarelor principii:
a) protec[ia s]n]t][ii popula[iei;
b) responsabilitatea fa[] de cet][eni;
c) conservarea \i protec[ia mediului înconjur]tor;
d) asigurarea calit][ii \i continuit][ii serviciului;
e) tarifarea echitabil], corelat] cu calitatea \i cantitatea serviciului prestat;
f) securitatea serviciului;
g) dezvoltarea durabil].
Art. 4.Termenii \i no[iunile utilizate în prezentul regulament se definesc dup] cum urmeaz]:
4.1. autoritate competent] de reglementare - Autoritatea Na[ional] de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit][i Publice, denumit]
în continuare A.N.R.S.C.;
4.2. cur][area z]pezii/ghe[ii - opera[iunea de îndep]rtare a stratului de z]pad] sau de ghea[] depus pe suprafa[a carosabil] \i pietonal], în scopul
asigur]rii deplas]rii vehiculelor \i pietonilor în condi[ii de siguran[];
4.3. cur][area rigolelor - opera[iunea de îndep]rtare manual] sau mecanizat] a depunerilor de noroi, nisip \i praf de pe o por[iune de 0,75 m
de la bordur] spre axul median al str]zii, urmat] de m]turare \i/sau stropire;
4.4. de\eu - orice substan[] sau obiect pe care de[in]torul le arunc] ori are inten[ia sau obliga[ia s] le arunce;
4.5. eliminare - conform defini[iei prev]zute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicat];
4.6. gur] de scurgere - componenta tehnic] constructiv] a sistemului de canalizare prin care se asigur] evacuarea apelor pluviale;
4.7. indicatori de performan[] - parametri ai serviciului de salubrizare, realiza[i de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri
minime de calitate, urm]ri[i la nivelul operatorului;
4.8. licen[] - actul tehnic \i juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoa\te calitatea de operator al serviciului, precum \i capacitatea \i
dreptul de a presta una sau mai multe activit][i ale acestuia;
4.9. m]turat - activitatea de salubrizare a localit][ilor care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizeaz] un grad bine
determinat de cur][are a suprafe[elor de circula[ie, de odihn] ori de agrement ale a\ez]rilor urbane sau rurale;
4.10. salubrizare - totalitatea opera[iunilor \i activit][ilor necesare pentru p]strarea unui aspect salubru al localit][ilor;
4.11. sistem public de salubrizare - ansamblul instala[iilor tehnologice, echipamentelor func[ionale \i dot]rilor specifice, construc[iilor \i
terenurilor aferente prin care se realizeaz] serviciul de salubrizare;
4.12. sp]larea str]zilor - activitatea de salubrizare care se execut] mecanizat, cu instala[ii speciale, folosindu-se apa, cu sau f]r] solu[ii speciale,
în vederea îndep]rt]rii de\eurilor \i prafului de pe str]zi \i trotuare;
4.13. stropitul str]zilor - activitatea de salubrizare, care const] în dispersarea apei pe suprafe[ele de circula[ie, indiferent de natura îmbr]c]mintei
acestora, pe spa[iile de odihn] \i de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instala[ii specializate, în scopul cre]rii unui microclimat
favorabil îmbun]t][irii st]rii igienice a localit][ilor \i evit]rii form]rii prafului;
4.14. utilizatori - conform defini[iei prev]zute în Legea serviciilor comunitare de utilit][i publice nr. 51/2006, republicat], cu complet]rile ulterioare;
Art. 5.(1) Serviciul de salubrizare se realizeaz] prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice.
(2) Sistemul de salubrizare este alc]tuit dintr-un ansamblu tehnologic \i func[ional, care cuprinde instala[ii \i echipamente specifice destinate
prest]rii serviciului de salubrizare.
Art. 6.Serviciul de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU trebuie s] îndeplineasc] indicatorii de performan[], din caietul de sarcini al
serviciului aprobat de consiliul local Jibou.
SEC{IUNEA a 2-a
Accesul la serviciul de salubrizare
Art. 7. (1) To[i utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localit][ilor unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat
dreptul de a beneficia de acest serviciu.
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(2) Utilizatorii au drept de acces, f]r] discriminare, la informa[iile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performan[] ai serviciului.
(3) Serviciul de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU este obligat ca prin modul de prestare a serviciului s] asigure protec[ia s]n]t][ii publice
utilizând numai mijloace \i utilaje corespunz]toare cerin[elor autorit][ilor competente din domeniul s]n]t][ii publice \i al protec[iei mediului.
(4) Serviciul de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU, este obligat s] asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de
autorit][ile administra[iei publice locale, cu excep[ia cazurilor de for[] major].
SECTIUNEA a 3-a Documenta[ia tehnic]
Art. 8.(1) Prezentul regulament stabile\te documenta[ia tehnic] minim] pentru Serviciul de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU serviciul
cu personalitate juridic] aflat 'n subordinea Consiliului Local.
(2) Regulamentul stabile\te documentele necesare exploat]rii, precum \i modul de întocmire, actualizare, p]strare \i manipulare a acestor
documente.
(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de p]strare \i reactualizare a eviden[ei tehnice se va face prin
proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instala[ii.
Art. 9.(1) Serviciul de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU va avea \i va actualiza, în func[ie de specificul activit][ii de salubrizare prestate,
urm]toarele documente:
a) actele de proprietate sau hot]rârea de dare în administrare a serviciului.
b) planul cadastral \i situa[ia terenurilor din aria de deservire;
c) planurile generale cu amplasarea construc[iilor \i a instala[iilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modific]rile sau complet]rile;
d) planurile cl]dirilor sau construc[iilor speciale ( puncte gospod]re\ti)
e) documenta[ia tehnic] a utilajelor \i instala[iilor \i, dup] caz, autoriza[iile de punere în func[iune a acestora;
f) documentele de recep[ie, preluare \i terminare a lucr]rilor cu:
1. procese-verbale de m]sur]tori cantitative de execu[ie;
2. procese-verbale de verific]ri \i probe, inclusiv probele de performan[] \i garan[ie, buletinele de verific]ri, analiz] \i încerc]ri;
3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
4. procese-verbale de punere în func[iune;
5. lista echipamentelor montate în instala[ii cu caracteristicile tehnice;
6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemneaz] rezolvarea neconformit][ilor \i a remedierilor;
7. documentele de aprobare a recep[iilor \i de predare în exploatare;
g) instruc[iunile produc]torilor/furnizorilor de echipament sau ale organiza[iei de montaj privind manipularea, exploatarea, între[inerea \i
repararea echipamentelor \i instala[iilor, precum \i c]r[ile/fi\ele tehnice ale echipamentelor principale ale instala[iilor;
h) normele generale \i specifice de protec[ie a muncii aferente fiec]rui echipament, fiec]rei instala[ii sau fiec]rei activit][i;
i) planurile de dotare \i amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de ap]rare a obiectivului în caz de incendiu, calamit][i sau alte
situa[ii excep[ionale;
j) regulamentul de organizare \i func[ionare \i atribu[iile de serviciu pentru întreg personalul;
k) avizele \i autoriza[iile legale de func[ionare pentru cl]diri, inclusiv cele de protec[ie a mediului ob[inute în condi[iile legii;
l) inventarul instala[iilor \i liniilor electrice, conform instruc[iunilor în vigoare;
m) instruc[iuni privind accesul în incint] \i instala[ii;
n) documentele referitoare la instruirea, examinarea \i autorizarea personalului;
o) registre de control, de sesiz]ri \i reclama[ii, de dare \i retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;
Art. 10.(1) Autoritatea administra[iei publice locale de[in]toare de instala[ii care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum \i operatorul
(daca este cazul) care a primit în gestiune directa unele activitati componente ale serviciul de salubrizare, au obliga[ia s] î\i organizeze o arhiv] tehnic]
pentru p]strarea documentelor de baz] prev]zute la art. 9 alin. (1), organizat] astfel încât s] poat] fi g]sit orice document cu u\urin[].
(2) La încheierea activit][ii, operatorul va preda autorit][ii administra[iei publice locale,pe baz] de proces-verbal, întreaga arhiv] pe care \ia constituit-o, fiind interzis] p]strarea de c]tre acesta a vreunui document original sau copie.
SEC{IUNEA a 4-a Îndatoririle personalului operativ
Art. 11.(1) Personalul de deservire operativ] se compune din to[i salaria[ii care deservesc instala[iile \i echipamentele specifice destinate
prest]rii serviciului de salubrizare având ca sarcin] principal] de serviciu supravegherea sau asigurarea func[ion]rii în mod nemijlocit la un
echipament, într-o instala[ie sau într-un ansamblu de instala[ii.
(2) Subordonarea pe linie operativ] \i tehnico-administrativ], precum \i obliga[iile, drepturile \i responsabilit][ile personalului de deservire
operativ] se trec în fi\a postului \i în procedurile opera[ionale.
(3) Locurile de munc] în care este necesar] desf]\urarea activit][ii se stabilesc în func[ie de:
a) gradul de periculozitate a instala[iilor \i a procesului tehnologic;
b) gradul de automatizare a instala[iilor;
c) gradul de siguran[] necesar în asigurarea serviciului;
d) necesitatea supravegherii instala[iilor \i procesului tehnologic.
Art. 12.(1) În timpul prest]rii serviciului, personalul trebuie s] asigure func[ionarea instala[iilor, în conformitate cu regulamentele de
exploatare, instruc[iunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru \i dispozi[iile personalului ierarhic superior pe linie operativ]
sau tehnic]-administrativ].
(2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizat] astfel încât s] se asigure:
a) protejarea s]n]t][ii popula[iei;
b) protec[ia mediului înconjur]tor;
c) men[inerea cur][eniei \i crearea unei estetici corespunz]toare a localit][ilor;
d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantit][ii de de\euri \i reciclarea acestora;
e) continuitatea serviciului.
CAPITOLUL II Asigurarea serviciului de salubrizare \i condi[ii de func[ionare
SEC{IUNEA 1 M]turatul, sp]latul, stropirea \i între[inerea c]ilor publice
Art. 13.(1) Opera[iunile de m]turat manual \i mecanizat, cur][are \i r]zuire a rigolelor, sp]lare, stropire \i între[inere a c]ilor publice se
realizeaz] în scopul p]str]rii unui aspect salubru al domeniului public.
(2) În vederea reducerii riscului de îmboln]vire a popula[iei ca urmare a ac[iunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal,
consiliul local va stabili intervalul orar de efectuare a opera[iunilor de stropire, m]turare \i sp]lare a c]ilor publice. Intervalul orar \i ordinea de
prioritate vor fi alese astfel încât s] se evite intervalele orare în care se produc aglomera[ii umane în zonele în care se efectueaz] aceste activit][i.
De regul], intervalul orar recomandat pentru efectuarea opera[iunilor de stropire, m]turare \i sp]lare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care
au sistem de iluminat public corespunz]tor.
(3) Prin excep[ie de la prevederile alin. (2) opera[iile de stropire \i sp]lare nu se realizeaz] în acele zile în care plou] pe toat] perioada zilei.
4) Arterele de circula[ie, zilele din cursul s]pt]mânii \i num]rul de treceri în ziua respectiv] pe/în care se execut] activitatea de stropit, m]turat
\i sp]lat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.
(5) M]turatul se efectueaz] pe o l][ime de minimum 2 metri de la bordur] sau de la rigola central], astfel încât cantitatea de praf care se poate
ridica în aer ca urmare a deplas]rii autovehiculelor sau ac[iunii vântului s] nu dep]\easc] concentra[ia de pulberi admis] prin normele în vigoare.
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(6) Pentru evitarea form]rii prafului \i pentru crearea unui climat citadin igienic, opera[ia de m]turare va fi precedat] de stropirea carosabilului
sau a trotuarelor cu ap], dac] praful nu este umectat ca urmare a condi[iilor naturale sau dac] temperatura exterioar], în zona m]turat], nu este mai
mic] decât cea de înghe[.
(7) În cazul efectu]rii unor lucr]ri edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o strad]/un tronson de strad] pe care nu se întrerupe total circula[ia auto,
operatorul de salubrizare este obligat s] efectueze numai opera[iile de salubrizare manual] \i între[inere, pe perioada când se efectueaz] aceste
lucr]ri edilitare.
(8) În cazul efectu]rii unor lucr]ri edilitare în carosabil/pe trotuare pe o strad]/un tronson de strad] pe care se întrerupe total circula[ia auto,
operatorul de salubrizare nu va efectua opera[iile de salubrizare stradal] pe perioada când se efectueaz] aceste lucr]ri edilitare. Men[inerea st]rii
de salubritate a str]zii/tronsonului de strad] cade în sarcina constructorului.
Art. 14. (1) M]turatul manual se aplic] pe carosabil, pe trotuare, în pie[e \i în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de
parcare sau pe suprafe[e anexe ale spa[iilor de circula[ie, de odihn] ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza m]turatul mecanic.
(2) Din punctul de vedere al îmbr]c]mintei spa[iilor de circula[ie, de odihn] sau de agrement, m]turatul se realizeaz] pe suprafe[e neîmbr]cate
sau îmbr]cate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.
(3) Între[inerea cur][eniei str]zilor în timpul zilei se efectueaz] pe toat] durata zilei \i cuprinde opera[iunile de m]turat stradal, al spa[iilor verzi
stradale, al spa[iilor de agrement \i odihn], al parc]rilor, precum \i colectarea \i îndep]rtarea obiectelor aruncate pe jos sau în co\urile de gunoi \i
în scrumiere, în scopul p]str]rii unui aspect salubru al domeniului public.
(4) Opera[iunea de m]turat mecanizat se efectueaz] pe toat] perioada anului, cu excep[ia perioadei în care se efectueaz] cur][atul z]pezii sau
în care temperatura exterioar] este sub cea de înghe[.
(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de m]turat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condi[ii salubre,
în spa[ii special amenajate, \i se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.
(6) Se interzice depozitarea temporar] a reziduurilor stradale, între momentul colect]rii \i cel al transportului, direct pe sol sau în saci depu\i
pe trotuare, scuaruri, spa[ii verzi ori altele asemenea.
(7) De\eurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de m]turat, dac] nu au fost amestecate cu de\eurile municipale, pot fi transportate
direct la depozitul de de\euri, f]r] a fi necesar] efectuarea opera[iei de sortare.
Art. 15.(1) Perioada de realizare a stropitului este, de regul], de la 1 aprilie pân] la 1 octombrie, perioad] ce poate fi modificat] de autoritatea
administra[iei publice locale sau de asocia[ia de dezvoltare intercomunitar], în func[ie de condi[iile meteorologice concrete.
(2) Este interzis] efectuarea opera[iilor de stropire \i sp]lare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibil] formarea poleiului.
(3) La executarea opera[iei de stropire se va avea în vedere s] nu fie afecta[i pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile
publicitare din zona în care ac[ioneaz] utilajul ce realizeaz] opera[iunea.
Art. 16.(1) Opera[iunea de sp]lare se execut] atât pe partea carosabil], cât \i pe trotuare, dup] terminarea opera[iei de m]turare \i cur][are a
rigolelor.
(2) Sp]latul se realizeaz] cu jet de ap] cu presiune ridicat], fiind interzis sp]latul cu furtunul racordat la hidran[ii stradali sau la autocisternele
care nu sunt prev]zute cu instala[iile necesare s] realizeze presiunea prescris].
(3) Opera[iunea de sp]lare se execut] în tot timpul anului, în func[ie de condi[iile meteorologice concrete \i la o temperatur] exterioar] de cel
pu[in 7 C.
(4) Este interzis] opera[ia de sp]lare sau stropire în anotimpul c]lduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dac] indicele de confort termic
dep]\e\te pragul valoric de 75 de unit][i.
(5) Pentru asigurarea condi[iilor prev]zute la alin. (4) \i pentru planificarea opera[iilor de stropire \i sp]lare, operatorul de salubrizare va
întreprinde toate m]surile necesare ca în perioada de var] s] cunoasc] valoarea indicelui de confort la ora 12,00 \i prognoza pentru perioada
imediat urm]toare de dou] zile de la Administra[ia Na[ional] de Meteorologie.
(6) Serviciul de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU are obliga[ia s] anun[e autoritatea administra[iei publice locale, despre toate situa[iile
în care este împiedicat] realizarea opera[iilor de sp]lare, stropire sau m]turare.
(7) Cur][atul rigolelor se realizeaz] anterior sau concomitent cu opera[ia de m]turare. R]zuirea rigolelor de p]mânt se realizeaz] cu frecven[a
stabilit] în caietul de sarcini, dar nu mai pu[in de o dat] pe lun].
(8) L][imea medie pe care se aplic] cur][area rigolelor este de 0,75 m, m]surat] de la bordur] spre axul median al str]zii.
Art. 17.(1) Pentru realizarea opera[iunii de stropire sau sp]lare se utilizeaz] numai ap] industrial] luat] din punctele indicate de operatorul
serviciului de alimentare cu ap] \i de canalizare al localit][ii sau din apele de suprafa[] sau de adâncime, cu aprobarea autorit][ii administra[iei
publice locale, pe baza avizului sanitar.
(2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrial], se poate folosi \i ap] prelevat] de la hidran[ii
stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu ap] \i de canalizare.
(3) În toate situa[iile, alimentarea cu ap] industrial] sau potabil] se realizeaz] pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de
alimentare cu ap] \i de canalizare.
(4) Substan[ele utilizate în procesul de sp]lare trebuie s] fie aprobate de autoritatea administra[iei publice locale.
SEC{IUNEA 2 Cur][area \i transportul z]pezii de pe c]ile publice \i men[inerea în func[iune a acestora pe timp de polei sau de înghe[
Art. 18.(1) Serviciul de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU î\i va organiza sistemul de informare \i control asupra st]rii drumurilor,
precum \i a modului de preg]tire \i ac[ionare pe timp de iarn].
(2) Pentru asigurarea circula[iei rutiere \i pietonale în condi[ii de siguran[] în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de
ac[iune cu autorit][ile administra[iei publice locale, pân] la 1 octombrie, pentru ac[iunile necesare privind desz]pezirea, prevenirea \i combaterea
poleiului, care va cuprinde m]suri:
a) preg]titoare;
b) de prevenire a înz]pezirii \i m]suri de desz]pezire;
c) de prevenire \i combatere a poleiului.
Art. 19. Autoritatea administra[iei publice locale, împreun] cu Serviciul de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU, va lua m]surile de
organizare a interven[iilor pe timp de iarn], care constau în:
a) stabilirea nivelurilor de prioritate de interven[ie pe str]zile din cadrul localit][ii \i dotarea necesar] desz]pezirii pe timp de iarn];
b) organizarea unit][ilor operative de ac[iune;
c) întocmirea programului de preg]tire \i ac[iune operativ] în timpul iernii.
Art.20. La nivelul UAT Ora\ul Jibou se va întocmi anual, pân] la data de 1 noiembrie, programul de preg]tire \i ac[iune operativ] în timpul
iernii, care va cuprinde cel pu[in:
a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburan[ilor \i lubrifian[ilor;
b) centralizatorul utilajelor \i mijloacelor de desz]pezire, combatere polei \i înc]rcare a z]pezii;
c) lista str]zilor \i a tronsoanelor de str]zi pe care se va ac[iona;
d) lista str]zilor \i a tronsoanelor de str]zi pe care se va ac[iona cu prioritate;
e) lista str]zilor pe care se afl] obiective sociale (gr]dini[e, sta[ii de salvare, spitale, unit][i de înv][]mânt);
f) lista mijloacelor de comunicare;
g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa \i numerele de telefon de la serviciu \i de acas];
h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localiz]rii capacelor c]minelor de canalizare \i a gurilor de scurgere;
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i) lista sta[iilor \i refugiilor de transport în comun;
j) lista loca[iilor de depozitare a z]pezii;
k) dispunerea spa[iilor pentru adunarea \i odihn] personalului.
Art. 21. Opera[iunile de cur][are \i transport al z]pezii \i de ac[ionare cu materiale antiderapante se realizeaz] obligatoriu pe str]zile sau
tronsoanele de str]zi în pant], poduri, pe str]zile sau tronsoanele de str]zi situate de-a lungul lacurilor \i al cursurilor de ap].
Art. 22. (1) Îndep]rtarea z]pezii se va realiza atât manual, cât \i mecanizat, în func[ie de condi[iile specifice din teren.
(2) Îndep]rtarea z]pezii manual se efectueaz] atât ziua, cât \i noaptea, în func[ie de necesit][i, cu respectarea instruc[iunilor de securitate \i
s]n]tate a muncii.
(3) Serviciul de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU va avea conven[ii încheiate cu Administra[ia Na[ional] de Meteorologie, pentru a
cunoa\te zilnic prognoza pentru urm]toarele 3 zile privind evolu[ia temperaturii nocturne \i diurne \i a cantit][ilor de precipita[ii sub form] de z]pad].
(4) În func[ie de prognoza meteorologic] primit], operatorul va ac[iona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de z]pad] \i a
form]rii poleiului.
Art. 23. (1) În cazul depunerii stratului de z]pad] \i form]rii ghe[ii, arterele de circula[ie a mijloacelor de transport în comun, spa[iile destinate
travers]rii pietonale a str]zilor, trotuarele din dreptul sta[iilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale sta[iilor de
tramvai, c]ile de acces la institu[iile publice, sta[iile de metrou \i unit][ile de alimenta[ie public] trebuie s] fie practicabile în termen de maximum
4 ore de la încetarea ninsorii.
(2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durat] de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de desz]pezire pentru degajarea
cu prioritate a str]zilor pe care circul] mijloacele de transport în comun.
(3) AC{IUNEA de desz]pezire trebuie s] continue pân] la degajarea tuturor str]zilor \i aleilor din cadrul localit][ii.
(4) Odat] cu îndep]rtarea z]pezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât \i gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii z]pezii
apa rezultat] s] se scurg] în sistemul de canalizare.
Art. 24.(1) Eviden[a activit][ii privind combaterea poleiului \i desz]pezirii str]zilor din localitate pe timp de iarn] se va[ine de c]tre operator
într-un registru special întocmit pentru aceast] activitate \i denumit @@jurnal de activitate pe timp de iarn]@@.
(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarn], semnat de reprezentantul împuternicit al autorit][ii administra[iei publice locale, constituie
documentul primar de baz] pentru verificarea activit][ii.
(3) În cadrul jurnalului se vor trece cel pu[in urm]toarele:
a) numele \i prenumele dispecerului;
b) data \i ora de începere a ac[iunii pe fiecare utilaj/echip] în parte;
c) data \i ora de terminare a ac[iunii pe fiecare utilaj/echip] în parte;
d) str]zile pe care s-a ac[ionat;
e) activitatea prestat];
f) for[a de munc] utilizat];
g) utilajele/echipele care au ac[ionat;
h) materialele utilizate \i cantitatea acestora;
i) temperatura exterioar];
j) condi[iile hidrometeorologice;
k) grosimea stratului de z]pad] conform datelor primite de la Administra[ia Na[ional] de Meteorologie;
l) semn]tura sefului de serviciu;
m) semn]tura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.
(4) Eviden[a se va[ine pe schimburi, separat pentru ac[iunea cu utilaje \i separat pentru ac[iunea cu for[e umane.
Art. 25.(1) Autoritatea administra[iei publice locale, trebuie s] stabileasc] locurile de depozitare sau de desc]rcare a z]pezii care a rezultat în
urma îndep]rt]rii acesteia de pe str]zile pe care s-a ac[ionat manual sau mecanizat.
(2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:
a) s] nu permit] infiltrarea apei rezultate din topire în sol;
b) suprafa[a depozitului s] fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantit][i de z]pad] provenite din aria de deservire aferent];
c) dimensionarea s] se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianual] de z]pad], comunicat] de Administra[ia Na[ional] de Meteorologie
pentru localitatea respectiv], c]zut] pe suprafa[a pentru care se realizeaz] opera[ia de desz]pezire, corelat] cu unghiul taluzului natural pentru
z]pada depozitat];
d) s] fie prev]zute cu sistem de colectare a apei provenite din topire \i de deversare a acesteia numai în re[eaua de canalizare a localit][ii, în
punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu ap] \i de canalizare.
(3) Z]pada rezultat] din activitatea de desz]pezire poate fi desc]rcat] în c]minele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului
de alimentare cu ap] \i de canalizare.
(4) Se interzice depozitarea z]pezii pe trotuare, în intersec[ii, pe spa[ii verzi sau virane.
(5) Înc]rcarea, transportul, desc]rcarea \i depozitarea z]pezii \i a ghe[ii acesteia trebuie s] se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea
activit][ii de desz]pezire.
(6) Consiliul local poate stabili \i alte intervale de timp în care operatorul trebuie s] asigure desz]pezirea, în func[ie de importan[a str]zilor,
abunden[a cantit][ii de z]pad], dotarea cu mijloace tehnice \i umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.
(7) Transportul, depozitarea \i desc]rcarea z]pezii \i a ghe[ii formate pe carosabil se realizeaz] concomitent cu opera[ia de desz]pezire.
Art. 26.Autoritatea administra[iei publice locale a unit][ii administrativ-teritoriale vor lua m]suri pentru prevenirea \i combaterea poleiului \i
înz]pezirii str]zilor din cadrul localit][ii/localit][ilor, pe toat] perioada iernii, \i de ap]rare a lor împotriva degrad]rii, în perioada de dezghe[.
Art. 27.(1) Împr]\tierea substan[elor chimice, în cazul în care prognoza meteorologic] sau mijloacele de detectare local] indic] posibilitatea
apari[iei poleiului, a ghe[ii \i în perioada în care se înregistreaz] varia[ii de temperatur] care conduc la topirea z]pezii/ghe[ii urmat] în perioada
imediat urm]toare de înghe[, se realizeaz] în maximum 3 ore de la avertizare.
(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât \i fondan[i chimici în amestecuri omogene, iar împr]\tierea acestora
se realizeaz] cât mai uniform pe suprafa[a p]r[ii carosabile.
(3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizeaz] în cazul în care temperatura nu scade sub -10 C.
Pentru temperaturi mai sc]zute se va utiliza clorura de calciu sau alte substan[e chimice care au un grad de coroziune redus].
(4) Utilizarea clorurii de sodiu f]r] ca aceasta s] fie amestecat] cu inhibitori de coroziune sau împreun] cu nisip sau alte materiale care prin
ac[iunea de împr]\tiere pot produce deterior]ri prin ac[iunea abraziv] ori prin lovire \i/sau înfundare a canaliz]rii stradale este interzis].
(5) Substan[ele utilizate pentru prevenirea depunerii z]pezii, împotriva înghe[ului \i pentru combaterea form]rii poleiului vor fi aprobate de
autoritatea administra[iei publice locale.
Art. 28.Autoritatea administra[iei publice locale respective Serviciul de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU au obliga[ia s] anun[e prin
posturile de radio locale starea str]zilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucr]rilor de cur][are \i transport al z]pezii, str]zile pe
care s-a format poleiul, precum \i orice alte informa[ii legate de activitatea de desz]pezire sau de combatere a poleiului, necesare asigur]rii unei
circula[ii în siguran[] a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigur] aprovizionarea \i a celorlalte autovehicule.
CAPITOLUL III Drepturi \i obliga[ii
SEC{IUNEA 1 Drepturile \i obliga[iile operatorilor serviciului de salubrizare
Art. 29.Drepturile \i obliga[iile Serviciului de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU se constituie ca un capitol distinct în cadrul regulamentului
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serviciului de salubrizare \i a hot]rârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare.
Art. 30.Drepturi:
a) s] aplice valoarea manoperei aprobat de autoritatea administra[iei publice locale;
b) s] solicite actualizarea valorii manoperei pentru lucr]rile efectuate.
Art. 31.
Obliga[ii:
a) s] [in] gestiunea separat] pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordan[] cu cheltuielile efectuate;
b) s] asigure prestarea serviciului de salubrizare cu respectarea prezentului regulament, prescrip[iilor, normelor \i normativelor tehnice în vigoare;
c) s] furnizeze autorit][ilor competente informa[iile solicitate \i s] asigure accesul la documentele \i documenta[iile pe baza c]rora presteaz]
serviciul de salubrizare, în condi[iile legii;
d) s] de[in] toate avizele, acordurile, autoriza[iile \i licen[ele necesare prest]rii activit][ilor specifice serviciului de salubrizare, prev]zute de
legisla[ia în vigoare;
e) s] respecte indicatorii de performan[] stabili[i prin hot]rârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii \i preciza[i
în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, s] îmbun]t][easc] în mod continuu calitatea serviciilor prestate;
f) s] aplice metode performante de management, care s] conduc] la reducerea costurilor specifice de operare;
g) s] asigure cur][enia \i igiena c]ilor publice, a sta[iilor mijloacelor de transport în comun;
h) s] asigure cur][area \i transportul z]pezii de pe c]ile publice, din sta[iile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni
semnalizate \i s] le men[in] în func[iune pe timp de polei sau de înghe[;
i) s] asigure desf]\urarea corespunz]toare a opera[iunilor de dezinsec[ie \i deratizare conform programului unitar de ac[iune aprobat de
autoritatea administra[iei publice locale;
j) s] înfiin[eze activitatea de înregistrare a reclama[iilor, având un program de func[ionare permanent;
k) s] înregistreze toate reclama[iile \i sesiz]rile utilizatorilor într-un registru \i s] ia m]surile de rezolvare ce se impun. În registru se vor
consemna numele \i prenumele persoanei care a reclamat \i ale celei care a primit reclama[ia, adresa reclamantului, data \i ora reclama[iei, data \i
ora rezolv]rii, num]rul de ordine al reclama[iei care va fi comunicat petentului. La sesiz]rile scrise operatorul are obliga[ia s] r]spund] în termen
de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;
l) s] [in] eviden[a gestiunii de\eurilor \i s] raporteze periodic autorit][ilor competente situa[ia conform reglement]rilor în vigoare.
SEC{IUNEA a 2-a Drepturile \i obliga[iile utilizatorilor
Art. 32.(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direc[i ori indirec[i ai serviciului de salubrizare.
(2) Dreptul, f]r] discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum \i la informa[iile publice este garantat tuturor
utilizatorilor.
Art. 33.Utilizatorii au urm]toarele drepturi:
a) s] utilizeze, liber \i nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare;
b) s] sesizeze autorit][ilor administra[iei publice locale \i celei competente orice deficien[e constatate în sfera serviciului de salubrizare \i s] fac]
propuneri vizând înl]turarea acestora, îmbun]t][irea activit][ii \i cre\terea calit][ii serviciului;
c) s] se asocieze în organiza[ii neguvernamentale pentru ap]rarea, promovarea \i sus[inerea intereselor proprii;
d) s] primeasc] \i s] utilizeze informa[ii privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în leg]tur] cu acest serviciu de c]tre autorit][ile
administra[iei publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, dup] caz;
e) s] fie consulta[i, direct sau prin intermediul unor organiza[ii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare \i adoptare a
deciziilor, strategiilor \i reglement]rilor privind activit][ile din sectorul serviciului de salubrizare;
f) s] se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asocia[ii reprezentative, autorit][ilor administra[iei publice locale ori instan[elor
judec]tore\ti, în vederea prevenirii sau repar]rii unui prejudiciu direct ori indirect.
g) s] li se presteze serviciul de salubrizare în condi[iile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare;
h) s] primeasc] r]spuns în maximum 30 de zile la sesiz]rile adresate operatorului sau autorit][ilor administra[iei publice locale \i centrale;
i) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare \i de utilizare a acestora.
Art. 34.Utilizatorii au urm]toarele obliga[ii:
a) s] respecte prevederile prezentului regulament;
b) s] aplice m]suri privind deratizarea \i dezinsec[ia, stabilite de autoritatea local] \i de direc[ia de s]n]tate public] teritorial];
c) s] accepte limitarea temporar] a prest]rii serviciului ca urmare a execu[iei unor lucr]ri prev]zute în programele de reabilitare, extindere \i
modernizare a infrastructurii tehnico- edilitare;
d) s] respecte normele de igien] \i s]n]tate public] stabilite prin actele normative în vigoare;
e) s] asigure cur][enia incintelor proprii, precum \i a zonelor cuprinse între imobil \i domeniul public (pân] la limita de proprietate); autoritatea
administra[iei publice locale se vor îngriji de salubrizarea spa[iilor aflate în proprietatea public] sau privat] a lor;
f) s] asigure cur][enia locurilor de parcare pe care le au în folosin[] din domeniul public, dac] este cazul, \i s] nu efectueze repara[ii care pot
produce scurgerea uleiurilor, carburan[ilor \i lubrifian[ilor sau de lichide rezultate din sp]larea autovehiculelor;
g) s] nu arunce de\euri \i obiecte de uz casnic pe str]zi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;
h) s] depun] hârtiile \i resturile m]runte de ambalaje care se produc cu ocazia utiliz]rii mijloacelor de transport \i a activit][ii desf]\urate pe
str]zile localit][ii în co\urile de hârtii amplasate de operator de-a lungul str]zilor \i în alte asemenea locuri;
i) s] men[in] cur][enia pe trotuare, pe partea carosabil] a str]zii sau a drumului, pe por[iune din dreptul condominiului, gospod]riei \i a
locurilor de parcare pe care le folosesc;
j) s] îndep]rteze z]pada \i ghea[a de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;
k) s] p]streze cur][enia pe arterele de circula[ie, în pie[e, târguri \i oboare, în parcuri, locuri de joac] pentru copii \i în alte locuri publice.
CAPITOLUL IV Determinarea cantit][ilor \i volumului de lucr]ri prestate
Art. 35.(1) Pentru activit][ile de m]turat, sp]lat, stropit \i între[inere a c]ilor publice, cantitatea presta[iilor se stabile\te pe baza suprafe[elor, a
volumelor, a\a cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.
(2) Pentru cur][area \i transportul z]pezii \i al ghe[ii de pe c]ile publice \i men[inerea în func[iune a acestora pe timp de polei sau de înghe[, calculul
se realizeaz] pe baza suprafe[elor degajate, cantit][ilor calculate \i a re[etei de tratament preventiv împotriva depunerii z]pezii \i a form]rii poleiului.
(3) Reprezentantul autorit][ii administra[iei publice locale va controla prin sondaj \i/sau ca urmare a sesiz]rilor venite din partea popula[iei
activitatea depus] de operator, iar în cazul în care rezult] neconformit][i se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucr]rii sau
calitatea necorespunz]toare a acesteia.
(4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administra[iei publice locale aplic] penalit][ile men[ionate în contractul de delegare a
gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unit][i procentuale din valoarea lunar] total] a contractului.
CAPITOLUL V Indicatori de performan[] \i de evaluare ai serviciului de salubrizare
Art. 36. (1) Consiliul local stabile\te \i aprob] valorile indicatorilor de performan[] ai serviciului de salubrizare.
(2) Indicatorii de performan[] ai serviciului de salubrizare sunt parte integrant] din prezentul regulament - Anexa nr.1 la regulament.
(3) Autoritatea administra[iei publice locale este responsabila de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performan[] ce trebuie
îndeplinite de c]tre serviciul de utilitate publica SALUBRIZARE JIBOU, astfel încât s] se asigure atingerea \i realizarea[intelor/obiectivelor
conform legisla[iei în vigoare din domeniul gestion]rii de\eurilor.
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Art. 37.(1) Indicatorii de performan[] stabilesc condi[iile ce trebuie respectate de c]tre serviciul de utilitate public] SALUBRIZARE JIBOU
pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localit][ilor cu privire la:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ \i calitativ;
b) atingerea obiectivelor \i [intelor pentru care autoritatea administra[iei publice locale este responsabil];
c) prestarea serviciului pentru to[i utilizatorii din aria sa de responsabilitate;
d) adaptarea permanent] la cerin[ele utilizatorilor;
e) excluderea oric]rei discrimin]ri privind accesul la serviciile de salubrizare;
f) respectarea reglement]rilor specifice din domeniul protec[iei mediului \i al s]n]t][ii popula[iei;
g) implementarea unor sisteme de management al calit][ii, al mediului \i al s]n]t][ii \i securit][ii muncii.
Art. 38. Indicatorii de performan[] trebuie s] asigure evaluarea continu] a Serviciul de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU cu privire la
urm]toarele activit][i:
a) m]surarea serviciilor efectuate;
b) îndeplinirea prevederilor din caietul de sarcini cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
c) men[inerea unor rela[ii echitabile între operator \i utilizator prin rezolvarea rapid] \i obiectiv] a problemelor, cu respectarea drepturilor \i
obliga[iilor care revin fiec]rei p]r[i;
d) solu[ionarea în timp util a reclama[iilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;
e) prestarea serviciului de salubrizare pentru to[i utilizatorii din raza unit][ii administrativ-teritoriale;
f) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultan[];
Art. 39. În vederea urm]ririi respect]rii indicatorilor de performan[], Serviciul de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU trebuie s] asigure:
a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;
b) gradul asigur]rii colect]rii separate a de\eurilor menajere \i similare;
c) gradul asigur]rii cu recipiente de colectare a produc]torilor de de\euri;
d) eviden[a clar] \i corect] a utilizatorilor;
e) înregistrarea activit][ilor privind m]surarea presta[iilor, facturarea \i încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
f) înregistrarea reclama[iilor \i sesiz]rilor utilizatorilor \i modul de solu[ionare a acestora.
Art. 40. În conformitate cu competen[ele \i atribu[iile legale ce ii revin, autoritatea administra[iei publice locale, precum \i A.N.R.S.C. au acces
neîngr]dit la informa[ii necesare stabilirii:
a) modului de aplicare a legisla[iei \i a normelor emise de A.N.R.S.C.;
c) calit][ii \i eficien[ei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performan[] stabili[i;
d) modului de administrare, exploatare, conservare \i men[inere în func[iune, dezvoltare \i/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura
edilitar-urban];
e) modului de formare \i stabilire a tarifelor pentru manopera lucr]rilor efectuate;
f) respect]rii parametrilor ceru[i prin prescrip[iile tehnice \i prin norme metodologice.
CAPITOLUL VI Dispozi[ii tranzitorii \i finale
Art. 41. (1) Prezentul regulament se va modifica prin Hot]râri ale consiliului local 'n func[ie de particularit][ile ap]rute sau de modific]rile legislative.
(3) Constatarea contraven[iilor \i aplicarea sanc[iunilor se fac de c]tre persoanele împuternicite din cadrul autorit][ii administra[iei publice
locale conform legisla[iei 'n vigoare.
Art. 42. Autoritatea Na[ional] de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit][i Publice va monitoriza aplicarea prevederilor prezentului regulament
Prezentul Regulament a fost aprobat prin HCL al ora\ului Jibou ____________din 2017 \i intra 'n vigoare de la data de__________.

INDICATORI DE PERFORMAN{} |I CALITATE AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
Nr.c

TRIMESTRUL

INDICATORI DE PERFORMANTA

rt.

I

II

III

IV

Calitatea \i cantitatea serviciilor prestate
1

Num]rul de solicit]ri de 'mbun]t][ire a parametrilor de calitatea ai

2

Num]rul de reclama[ii rezolvate privind calitatea de servicii prestate,

3

Num]rul de solicit]ri de ‘mbun]t][ire a parametrilor cantitativi ai

4

A.Numarul de reclama[ii rezolvate privind cantit][ile de servicii

80%

85%

90%

95%

90%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

80%

80%

90%

90%

B.ponderea din num]rul de reclama[ii de la lit.a) care s-au dovedit

1%

1%

1%

1%

C.procentul de solicit]ri de la lit.a) rezolvate in mai pu[in de 5 zile

100%

100%

100%

100%

activitatii prestate, rezolvate, raportat la num]rul total de cereri de
imbunatatire a activitatii.

raportat la num]rul total de reclama[ii privind calitatea de servicii
prestate

activitatii prestate, rezolvate, raportat la num]rul total de cereri de
imbunatatire a activitatii.

prestate, raportat la num]rul total de reclama[ii privind cantit][ile de
servicii prestate

justificate

lucr]toare

Sesiz]ri utilizatori
5

Num]rul de sesiz]ri scrise, raportate la num]rul total de utilizatori

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

6

Procentul din totalul sesiz]rilor la care s-a r]spuns in termen mai mic

100%

100%

100%

100%

7

Procentul din totalul sesiz]rilor care s-a dovedit a fi întemeiat

5%

5%

5%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

de 30 zile

Indicatori de performanta garanta[i prin avize, acorduri, autoriza[ii \i licen[e
8

Num]rul de sesiz]ri scrise privind nerespectarea obliga[iilor din avize,

9

Num]rul de 'nc]lc]ri ale obliga[iilor operatorilor rezultate in urma

acorduri, autoriza[ii \i licen[e

controalelor organismelor abilitate
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Anex]
la Regulament

CAIET DE SARCINI
al activit][ii de m]turat, stropit, sp]latul \i între[inerea c]ilor publice

Anexa nr.2
la Hot]r`rea nr.138
din 31.10.2017

CAP. 1 Obiectul caietului de sarcini
ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabile\te condi[iile de desf]\urare a activit][ilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de
calitate \i condi[iile tehnice necesare func[ion]rii acestui serviciu în condi[ii de eficien[] \i siguran[].
ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documenta[ie tehnic] \i de referin[] în vederea stabilirii condi[iilor specifice
de desf]\urare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.
ART. 3 Caietul de sarcini face parte integrant] din documenta[ia necesar] desf]\ur]rii activit][ii de m]turat,stropit,sp]latul \i între[inerea c]ilor publice.
ART. 4 (1) Prezentul caiet de sarcini con[ine specifica[iile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic \i de
performan[], siguran[a în exploatare, precum \i sisteme de asigurare a calit][ii, terminologia, condi[iile pentru certificarea conformit][ii cu
standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specifica[iile tehnice se refer], de asemenea, la algoritmul execut]rii activit][ilor, la verificarea, inspec[ia \i condi[iile de recep[ie a
lucr]rilor, precum \i la alte condi[ii ce deriv] din actele normative \i reglement]rile în leg]tur] cu desf]\urarea serviciului de salubrizare.
(3) Caietul de sarcini precizeaz] reglement]rile obligatorii referitoare la protec[ia muncii, la prevenirea \i stingerea incendiilor \i la protec[ia
mediului, care trebuie respectate pe parcursul prest]rii activit][ii de m]turat,sp]lat,stropit \i între[inerea c]ilor publice.
ART. 5 Termenii, expresiile \i abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.
CAP. 2 Cerin[e organizatorice minimale
ART. 6 Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura:
a) respectarea legisla[iei, normelor, prescrip[iilor \i regulamentelor privind igiena muncii, protec[ia muncii, gospod]rirea apelor, protec[ia
mediului, urm]rirea comport]rii în timp a construc[iilor, prevenirea \i combaterea incendiilor;
b) exploatarea, între[inerea \i repara[ia instala[iilor \i utilajelor cu personal autorizat, în func[ie de complexitatea instala[iei \i specificul locului de munc];
c) respectarea indicatorilor de performan[] \i calitate stabili[i prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hot]rârea de dare în administrare
a serviciului \i preciza[i în regulamentul serviciului de salubrizare;
d) furnizarea c]tre autoritatea administra[iei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informa[iilor solicitate \i accesul la documenta[iile \i la
actele individuale pe baza c]rora presteaz] serviciul de salubrizare, în condi[iile legii;
e) aplicarea de metode performante de management care s] conduc] la reducerea costurilor de operare;
f) realizarea unui sistem de eviden[] a sesiz]rilor \i reclama[iilor \i de rezolvare operativ] a acestora;
g) eviden[a orelor de func[ionare a utilajelor;
h) personalul necesar pentru prestarea activit][ilor asumate prin contract sau prin hot]rârea de dare în administrare;
p) o dotare proprie cu instala[ii \i echipamente specifice necesare pentru prestarea activit][ilor în condi[iile stabilite prin contract sau prin
hot]rârea de dare în administrare;
q) alte condi[ii specifice stabilite de autoritatea administra[iei publice locale.
ART. 7 Obliga[iile \i r]spunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului.
CAP 3 M]turatul, sp]latul, stropirea \i între[inerea c]ilor publice
ART. 8 Operatorul va desf]\ura activitatea de m]turat, sp]lat, stropit \i între[inere a c]ilor publice, în condi[iile legii 'n ora\ul Jibou \i satele apar[in]toare.
ART. 9 C]ile de circula[ie pe care se execut] opera[ia de m]turat, sp]lat, stropit, r]zuire a rigolei \i între[inerea cur][eniei sunt cuprinse în anexa
nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.
ART 10 Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instala[iilor \i al cantit][ilor.
ART. 11 Specifica[ii tehnice
1. M]turatul este activitatea de salubrizare care prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice realizeaz] 'n stare uscata un grad bine
determinat de cur][ire a suprafe[elor de circula[ie, odihn], agrement, pie[e din cadrul a\ez]rilor urbane sau rurale.
Din punct de vedere al felului cum se execut] m]turatul poate fi:
-manual
-mecanizat
Din punct de vedere al locului unde se aplic] m]turatul acesta se realizeaz] pe:
-carosabil
-trotuare
-pie[e agroalimentare
-locuri de parcare
-suprafe[e anexe ale spatiilor de circula[ie, odihn] sau agrement.
Din punct de vedere al 'mbr]c]min[ii locului pe care se efectueaz] m]turatul:
-spatii neîmbr]cate
-spatii 'mbr]cate cu asfalt, pavele, bolovani de râu \i macadam
Din punct de vedere al intensit][ii circula[iei de autovehicule sau pietoni 'n care se desf]\oar] activitatea de m]turat;
-m]turat 'n condi[ii de circula[ie redusa
-de circula[ie normala \i intensa.
Din punct de vedere al procedeului de salubrizare:
-m]turat f]r] colectare
-m]turat cu colectare.
a)M]turatul manual
Condi[ii de lucru
Se lucreaz] 'n general ziua. Durata sezonului de munc] este de la 1 martie-15 noiembrie, perioada care se poate prelungi 'n func[ie de
condi[iile meteorologice. Muncitorii sunt dota[i cu echipament de protec[ie \i securitate a muncii specifice activit][ii pe care o desf]\oar]. Regimul
de lucru este de 8 ore, 5 zile pe s]pt]m`n]. Distan[a de la punctul gospod]resc p`n] la sectorul de lucru este 'n medie de 1 Km. Viteza de deplasare
a muncitorului 'n timpul m]turarii manuale este de 0,43 km/ora. L][imea cuprins] prin manevrarea m]turii pentru o singur] trecere este de 2,20
m. Starea tehnic] a uneltelor trebuie s] fie corespunz]toare prescrip[iilor specifice normelor de protec[ie a muncii. Sarcinile de munc] se traseaz]
verbal de c]tre \eful ierarhic 'n func[ie de necesit][i. Num]rul mediu de co\uri de hârtie ce trebuie golite la m]turatul trotuarelor este de 15 buc.
Suprafe[elor ce se salubrizeaz] se m]soar] 'n mp. Recep[ia lucr]rilor de la activitatea de m]turat se face la terminarea programului de lucru.
Procesul de munc] const] 'n:
-transmiterea sarcinilor zilnice \i prelucrarea normelor de protec[ia muncii
- preg]tirea \i ridicarea uneltelor
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- deplasarea la sectorul de munca
m]turatul efectiv al sectorului
strângerea 'n gr]mezi \i 'nc]rcarea 'n tomberon
deplasarea la punctul de golire stabilit
Mijloace de munc]:
m]turi de nuiele
lopat]
tomberon
b) M]turatul mecanizat
Având 'n vedere ca 'n ora\ul Jibou \i satele apar[in]toare majoritatea acostamentelor str]zilor sunt din p]m`nt, macadam, m]turatul mecanizat \i
aspersia str]zilor este impracticabil], 'n m]sura 'n care str]zile vor fi asfaltate se va urm]ri achizi[ionarea unor utilaje performante de m]turat \i aspersat.
2.Stropit-spalat c]i publice
Stropitul este activitatea de salubrizare care const] 'n dispersarea apei pe suprafe[ele de circula[ie, odihn], agrement indiferent de natura
'mbr]c]min[ilor.
Se realizeaz] 'n scopul evit]rii form]rii prafului sau cre]rii unui microclimat favorabil st]rii igienice a localit][ii.
Condi[ii de lucru:
de regul] stropitul se aplic] cu data de 1 aprilie-1 octombrie 'n func[ie de starea timpului;
viteza medie de deplasare a autovehiculului 'n timpul stropitului este de 15 km/ora;
l][imea f`\iei stropite este de 5 m;
distan[a de la garaj la punctul de alimentare este de 1 km;
alimentarea cisternei se face de la re[eaua ora\ului de la un punct de alimentare contorizat;
este interzis stropitul 'n perioada 'n care este posibil] formarea poleiului;
consumul mediu de apa pe suprafa[a stropit] este de 0,2 l/mp;
unitatea de m]sura este 1000 mp;
recep[ia lucr]rii se face imediat dup] terminarea execu[iei.
Sp]latul este contraindicat pe suprafe[ele cu 'mbr]c]min[i de p]m`nt, macadam, balastat.
ART. 12 Prestarea activit][ilor de m]turat, sp]lat, stropit \i între[inerea c]ilor publice se va executa astfel încât s] se realizeze:
a) continuitatea activit][ii, indiferent de anotimp \i condi[iile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
b) corectarea \i adaptarea regimului de prestare a activit][ii la cerin[ele beneficiarilor;
c) controlul calit][ii serviciului prestat;
d) respectarea instruc[iunilor/procedurilor interne de prestare a activit][ii;
e) [inerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administra[iei publice locale, în condi[iile legii;
g) prestarea activit][ii pe baza principiilor de eficien[] economic], având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea capacit][ii de transport al de\eurilor stradale, a mijloacelor pentru sp]lat \i stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie
administrativ-teritorial] încredin[at];
i) reînnoirea parcului auto, în vederea cre\terii eficien[ei în exploatarea acestuia, încadr]rii în normele na[ionale privind emisiile poluante \i
asigur]rii unui serviciu de calitate;
j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prest]rii activit][ii, specifica[i în regulamentul serviciului de salubrizare;
k) asigurarea, pe toat] durata de executare a serviciului, de personal calificat \i în num]r suficient.

Anexa nr.3
la Hot]r`rea nr.138
din 31.10.2017

CAIET DE SARCINI
al activit][ii de cur][are \i transportul z]pezii de pe c]ile publice \i men[inerea 'n func[iune a acestora pe timp de polei sau 'nghe[
CAP. 1 Obiectul caietului de sarcini
ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabile\te condi[iile de desf]\urare a activit][ilor specifice Serviciului de utilit][i publice SALUBRIZARE
JIBOU, stabilind nivelurile de calitate \i condi[iile tehnice necesare func[ion]rii acestui serviciu în condi[ii de eficien[] \i siguran[].
ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documenta[ie tehnic] \i de referin[] în vederea stabilirii condi[iilor specifice
de desf]\urare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.
ART. 3 Caietul de sarcini face parte integrant] din documenta[ia necesar] desf]\ur]rii activit][ii de cur][area \i transportul z]pezii de pe c]ile
publice \i men[inerea 'n func[iune a acestora pe timp de polei sau de 'nghe[, \i constituie ansamblul cerin[elor tehnice de baz].
ART. 4 (1) Prezentul caiet de sarcini con[ine specifica[iile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic \i de
performan[], siguran[a în exploatare, precum \i sisteme de asigurare a calit][ii, terminologia, condi[iile pentru certificarea conformit][ii cu
standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specifica[iile tehnice se refer], de asemenea, la algoritmul execut]rii activit][ilor, la verificarea, inspec[ia \i condi[iile de recep[ie a
lucr]rilor, precum \i la alte condi[ii ce deriv] din actele normative \i reglement]rile în leg]tur] cu desf]\urarea activit][ii.
(3) Caietul de sarcini precizeaz] reglement]rile obligatorii referitoare la protec[ia muncii, la prevenirea \i stingerea incendiilor \i la protec[ia
mediului, care trebuie respectate pe parcursul prest]rii activit][ii de cur][are \i transportul z]pezii de pe c]ile publice \i men[inerea 'n func[iune a
acestora pe timp de polei sau de 'nghe[
ART. 5 Termenii, expresiile \i abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.
CAP. 2 Cerin[e organizatorice minimale
ART. 6 Serviciului de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU va asigura:
a) respectarea legisla[iei, normelor, prescrip[iilor \i regulamentelor privind igiena muncii, protec[ia muncii, gospod]rirea apelor, protec[ia
mediului, urm]rirea comport]rii în timp a construc[iilor, prevenirea \i combaterea incendiilor;
b) exploatarea, între[inerea \i repara[ia instala[iilor \i utilajelor cu personal autorizat, în func[ie de complexitatea instala[iei \i specificul locului de munc];
c) respectarea indicatorilor de performan[] \i calitate stabili[i prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hot]rârea de dare în administrare
a serviciului \i preciza[i în regulamentul Serviciului de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU aflat 'n subordinea Consiliului Local;
d) furnizarea c]tre autoritatea administra[iei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informa[iilor solicitate \i accesul la documenta[iile \i la actele
individuale pe baza c]rora presteaz] Serviciului de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU aflat 'n subordinea Consiliului Local, în condi[iile legii;
e) prestarea serviciului de salubrizare la to[i utilizatorii din raza unit][ii administrativ-teritoriale pentru care are hot]râre de dare 'n administrare.
f) aplicarea de metode performante de management care s] conduc] la reducerea costurilor de operare;
g) elaborarea planurilor anuale de revizii \i repara[ii executate cu for[e proprii \i cu ter[i;
h) realizarea unui sistem de eviden[] a sesiz]rilor \i reclama[iilor \i de rezolvare operativ] a acestora;
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i) eviden[a orelor de func[ionare a utilajelor;
j) personalul necesar pentru prestarea activit][ii
k) conducerea operativ] prin dispecerat \i asigurarea mijloacelor tehnice \i a personalului de interven[ie;
l) o dotare proprie cu instala[ii \i echipamente specifice necesare pentru prestarea activit][ilor în condi[iile stabilite prin contract sau prin
hot]rârea de dare în administrare;
m) alte condi[ii specifice stabilite de autoritatea administra[iei publice locale.
CAP 3 Cur][area \i transportul z]pezii de pe c]ile publice \i men[inerea în func[iune a acestora pe timp de polei sau de înghe[
ART. 7 Serviciului de utilit][i publice SALUBRIZARE JIBOU are permisiunea de a desf]\ura activit][ile de cur][are \i de transport al z]pezii
de pe c]ile publice \i de men[inere în func[iune a acestora pe timp de polei sau de înghe[, în condi[iile legii, în Jibou \i satele apar[in]toare.
ART.8 C]ile de circula[ie pe care se asigur] cur][area z]pezii sunt prev]zute în Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.
ART. 9 Amplasamentele spa[iilor de depozitare a z]pezii rezultate din activitatea de desz]pezire sunt date în Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini.
ART. 10 Lista substan[elor chimice \i antiderapante admisibile în aria de operare sunt prezentate în Anexa nr.3 la prezentul caiet de sarcini.
ART. 11 Operatorul serviciului de salubrizare va asigura pân] la data de 1 noiembrie a fiec]rui an întreaga cantitate de materiale antiderapante
ce va fi folosit] în ac[iunea de combatere a poleiului.
ART. 12 Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instala[iilor \i al cantit][ilor.
ART. 13 Cur][at, 'nc]rcat \i transportat z]pada
-curatarea z]pezii este opera[iunea de îndep]rtare manual] sau mecanizat] a z]pezii 'n scopul readucerii la capacitatea ini[ial] de transport a
suprafe[elor de circula[ie;
-se execut] manual \i mecanizat;
-'ndep]rtarea manual] a z]pezii se efectueaz] ziua sau noaptea 'n func[ie de necesita[i;
- pe timp de noapte iluminatul locului este asigurat de re[eaua public] existent];
-activitatea se desf]\oar] 'n condi[ii de circula[ie redus], normal] sau intens];
- muncitorii sunt dota[i cu echipamente de lucru corespunz]toare temperaturilor sc]zute;
- se respecta Programul de m]suri pe timp friguros.
Pluguitul z]pezii
- este opera[iunea de îndep]rtare a z]pezii cu ajutorul plugurilor;
- se execut] când grosimea stratului de z]pada dep]\e\te 10 cm
- se execut] ziua sau noaptea 'n func[ie de necesita[i;
- l][imea efectiva de pluguire la o trecere este de 2 m;
- viteza de deplasare a tractorului este de 7 km /ora;
- temperatura sc]zuta a mediului exterior nu limiteaz] sau impun restric[ii pentru activitatea de pluguit;
- pluguitul nu este recomandat pe str]zi cu denivel]ri mari, pentru grosimea stratului de z]pad] mai mari de 30 cm se execut] doua treceri.
"mpr]\trierea nisipului cu sare
- se face cu scopul mic\or]rii coeficientului de alunecare;
- 'mpr]\trierea s]rii este opera[ia prin care se disperseaz] pe c]ile publice o anumit] cantitate de sare 'n scopul de a îndep]rta sau preveni
formarea ghe[ii;
- se execut] manual din remorci \i mecanizat cu ajutorul unui dispozitiv mecanic ata\at la autobasculant];
- temperatura sc]zut] nu restric[ioneaz] aplicarea m]surilor de mai sus;
- timpul de 'mpr]\tierea cu lopata a unui mc de nisip sau sare este de 35 min.;
- viteza de deplasare a autovehiculului este de 6 km/ora;
- consumul specific de nisip \i sare pe 1000 mp este de:sare 40 kg \i nisip 50 kg
- 'n timpul 'mpr]\tierii manuale muncitorii stau 'n picioare l`ng] obloane din care cauz] se impune o aten[ie deosebit] 'n timpul lucrului;
- l][imea cuprins] 'n 'mpr]\tierea manual] la o singur] trecere este de 3 m;
- periodicitatea este conform condi[iilor meteorologice;
- forma[ia de lucru:2 muncitori \i un mecanic.
ART. 14 Prestarea activit][ilor de cur][are \i transport al z]pezii de pe c]ile publice \i men[inerea în func[iune a acestora pe timp de polei sau
de înghe[ se vor executa astfel încât s] se realizeze:
a) continuitatea activit][ii pe toat] durata sezonului rece, indiferent de condi[iile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
b) corectarea \i adaptarea regimului de prestare a activit][ii la cerin[ele beneficiarilor;
c) controlul calit][ii serviciului prestat;
d) respectarea instruc[iunilor/procedurilor interne de prestare a activit][ii;
e) [inerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administra[iei publice locale, în condi[iile legii;
g) prestarea activit][ii pe baza principiilor de eficien[] economic], având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea capacit][ii de cur][are manual] \i mecanizat] a tuturor c]ilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativteritorial] încredin[at];
i) asigurarea capacit][ilor de înc]rcare \i transport al z]pezii în vederea desc]rc]rii în locurile care au fost autorizate în acest scop;
j) asigurarea utilajelor \i a întregii cantit][i de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe c]ile publice;
k) reînnoirea parcului auto, în vederea cre\terii eficien[ei în exploatarea acestuia, încadr]rii în normele na[ionale privind emisiile poluante \i
asigurarea unui serviciu de calitate;
l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prest]rii activit][ii, specifica[i în regulamentul serviciului de salubrizare;
m) asigurarea, pe toat] durata de executare a serviciului, de personal calificat \i în num]r suficient.

Anexa nr.1
la Caiet de sarcini
Amplasamentul spa[iilor de depozitare a z]pezii rezultate din activitatea de desz]perire
Nr.crt.

Localizarea amplasamentul

Suprafa[a de depozitare

Cantitatea de z]pada ce poate
fi depozitata

1.

Str. Stadionului-V.Sarata-Stadion

4200 mp

8400mc

2.

Str. Ronei

600 mp

1080 mc

3.

Sta[ia pompare apa industriala

850mp

1530 mc
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LISTA CU MATERIALELE ANTIDERAPANT FOLOSITE
(PE SEZON)

Anexa nr.2
la Caiet de sarcini

SARE INDUSTRIAL}……….40 tone
NISIP SORTAT 0,3 mm………150mc

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR. 139
din 31. 10 2017
privind darea în administrare a prest]rii serviciului de salubrizare c]tre serviciul cu
personalitate juridic] SALUBRIZARE JIBOU aflat în subordinea Consiliului local
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
-raportul de specialitate nr. 12.340 din 26.10.2017 al Serviciului Gospod]rie comunal];
-expunerea de motivea Primarului Ora\ului Jibou;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2,3 a Consiliului local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 225/2016 pentru modificarea \i completarea Legii nr. 51/2006 -legea serviciilor
comunitare de utilit][i publice;
În conformitate cu prevederile HCL nr. 103/29.08.2017 privind înfiin[area serviciului de salubrizare cu personalitate
juridic], HCL nr. 104 /29.08.2017 privind gestiunea direct]a serviciului;
În temeiul art. 36(2)lit. d, \i art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] darea în administrare a prest]rii serviciului de salubrizare c]tre serviciul cu personalitate juridic]
SALUBRIZARE JIBOU aflat în subordinea Consiliului local.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a hot]rârii se încredin[eaz] dl. primar, serviciul contabilitate \i gospod]rie comunal].
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-serviciul contabilitate;
-serviciul gospod]rie comunal] ;
-dl.Primar;
-mijloace de publicitate;
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU
HOT}RÂREA NR. 140
din 31.10.2017
privind darea în administrare a bunurilor care compun sistemul de utilit][i publice prin
intermediul c]rora este prestat serviciul de utilit][i publice c]tre serviciul cu personalitate juridic]
SALUBRIZARE JIBOU aflat în subordinea Consiliului local
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,

Având în vedere:
-raportul de specialitate nr. 12.342 din 26.10.2017 al Serviciului Gospod]rie comunal];
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-expunerea de motivea Primarului Ora\ului Jibou;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului local;
În conformitate cu prevederile art. 22, 24 (1) al Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilit][i publice cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;
În conformitate cu prevederile HCL nr.103/29.08.2017 privind înfiin[area serviciului de salubrizare cu personalitate
juridic], HCL nr. 104 /29.08.2017 privind gestiunea direct] a serviciului.
În temeiul art. 36(2 )lit. d, \i art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare;

HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] darea în administrare a bunurilor care compun sistemul de utilit][i publice prin intermediul c]rora este
prestat serviciul de utilit][i publice c]tre serviciul cu personalitate juridic] SALUBRIZARE JIBOU aflat în subordinea
Consiliului local conform anexei, parte integrant] din prezenta.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a hot]rârii se încredin[eaz] dl. primar, serviciul contabilitate \i gospod]rie comunal].
Art.3 Prezenta se comunic] cu:
-Serviciul contabilitate;
-Serviciul gospod]rie comunal];
-Dl.Primar;
-Mijloace de publicitate;
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Dosar hot]râri.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
Anex]
la Hot]r`rea nr. 140
din 31.10.2017

DOTAREA TEHNICO-MATERIALA
Nr.

TIPUL

NUMAR

CAPACITATE

AN

BUC.

Crt.

AUTOVEHICULULUI/

INMATRICULARE

DE LUCRU

FABRICATIE

220 JB

-

2013

1

O59 JB

-

1986

1

MARCA
1.

TRACTOR RUTIER
JOHN DEERE

2.

TRACTOR RUTIER
U.T.B.

3.

AUTOSPECIALA

150 JB

-

-

1

4.

UTILAJ TRACTAT PENTRU

-

-

-

1

023 JB

820-1000 kg/cupa

2004

1

IMPRASTIEREA
MATERIALULUI
ANTIDERAPANT
5.

BULDOEXCAVATOR
TEREX

22

OBS.

6.

REMORCA

500 JB

5 to

7.

MASINA DE MATURAT

-

-

1
2010

1

P107

ROMÂNIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL ORA|ULUI JIBOU

HOT}RÂREA NR. 142
din 31. 10. 2017
privind schimbarea destina[iei apartamentului nr. 7 /bloculA14 str. Garoafelor nr. 11
Consiliul Local al Ora\ului Jibou,
Având în vedere:
- raportul de specialitate nr. 12.378 din 26.10.2017 al compartimentului urbanism administrarea domeniului public \i
privat prin care se propune schimbarea destina[iei apartamentului nr. 7 din blocul A14 str. Garoafelor nr.11din spa[iu utilizat
ca locuin[] 'n spa[iu destinat asigur]rii temporare a caz]rii persoanelor f]r] ad]post precum \i a persoanelor aflate în dificultate;
- adresa nr. 12325/2017 a Institu[iei Prefectului Jude[ului S]laj;
- expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 2 \i 3;
În conformitate cu prevederileart. 36 alin (2) lit. d, coroborat cu art. 36 lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 legea
administra[iei publice locale, republicat];
În temeiul prevederilor art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 legea administra[iei publice locale, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare,
HOT}R}|TE:
Art.1 Se aprob] schimbarea destina[iei apartamentului nr. 7 din blocul A 14 str. Garoafelor nr.11din spa[iu utilizat ca
locuin[] în spa[iu destinat asigur]rii temporare a caz]rii persoanelor f]r] ad]post precum \i a persoanelor aflate în dificultate.
Apartamentul face parte din domeniul privat \i are o suprafa[] util] de 55,17 mp.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] domnul Primar.
Art.3 Prezenta se comunic] cu.
-Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj;
-Dl. Primar;
-Compartimentul buget, finan[e, contabilitate;
-Compartimentul social \i presta[ii sociale;
-Compartimentul Urbanism;
-Dosar hot]râri/dosar de \edin[];
-Mass-media.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
Coman Cristina Veronica

Contrasemneaz],
SECRETARUL ORA|ULUI,
Opri\ Maria
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