UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

RAPORT ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018
Compartimentul “Unitatea Municipală pentru Monitorizare” din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău a fost înfiinţat în temeiul
art.6, alin. (2) din H.G. nr.246 din 16.02.2006 pentru aprobarea “Strategiei naţionale
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice”, prin H.C.L
nr.121 din 30.04.2007, completată prin H.C.L. nr.265 din 31.07.2007 şi modificată
prin H.C.L. nr.442 din 30.11.2007.
Compartimentul U.M.M şi-a inceput activitatea, la data de 03.01.2008, în
coordonarea directă a Administratorului Public al Municipiului Bacău ( conform art.
112 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale), având structura unui
Serviciu (Serviciul Unitatea Municipală pentru Monitorizare cu 8 posturi de execuţie
şi un post de conducere).
Transformarea în compartiment s-a produs prin HCL nr. 265 din 06.08.2010,
ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63 din
6.08.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, când Serviciul
Unitatea Municipală pentru Monitorizare a fost transformat în Compartiment în
coordonarea unuia din Viceprimarii Municipiului Bacău, cu 2 (două) posturi, din
care doar unul ocupat şi unul vacant, deşi operatorii serviciilor comunitare de utilităţi
publice din Municipiul Bacău erau aceiaşi, iar problematica specifică domeniului
devenise tot mai complexă.
Începând din septembrie 2010 şi până în prezent, activitatea
Compartimentului U.M.M. este asigurată de o singură persoana, fapt ce a condus
uneori la imposibilitatea realizării în totalitate a tuturor responsabilităţilor, motivat
de aglomerarea de sarcini complexe pe diferite servicii şi realizarea lor într-un timp
extrem de scurt.
În decursul anului 2018 Compatimentul Unitatea Municipală pentru
Monitorizare a promovat 43 de proiecte de H.C.L. referitoare la serviciile
comunitare de utilităţi publice, întocmind pentru fiecare în parte Referat aprobare
iniţiere proiect, Expunere de motive, Raport de specialitate al compartimentelor de
resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău la
proiectul de hotărâre şi Avizul de legalitate.
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În cadrul Comisiilor de specialiate s-a răspuns, ori de câte ori a fost nevoie, la
întrebările puse de consilieri, lămurind aspecte ce ţineau de proiectele ce urmau a fi
dezbătute în sedintele de Consiliu Local, spre aprobare.
Cele 43 de proiecte supuse dezbaterii şi aprobate în Consiliul Local al
Municipiului Bacău sunt următoarele:
1. Hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local din Municipiul
Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002
2. Hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy
Group SA Bacău pentru aprobarea garantării sumelor reprezentând datorii
către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, care pot face
obiectul unei eşalonări la plată
3. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 352 din 29.10.2010 – privind
aprobarea Master Planului si Listei investitiilor prioritare - pentru sectorul
apa/apa uzata ce urmeaza a fi finantate in etapa I din Fonduri POS Mediu.
4. Hotărâre pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire de
către Municipiul Bacău/unităţi subordonate a contractelor de
lucrări/servicii/furnizare către Societatea de Servicii Publice Municipale
Bacău SA.
5. Hotărâre pentru completarea Consiliului de Administraţie al Societăţii
Thermoenergy Group SA cu 2 membri numiţi provizoriu
6. Hotărâre pentru completarea HCL nr. 463/28.12.2017 privind aprobarea
atribuirii şi încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii
serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău
7. Hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea
Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea
serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei
termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente perioadei septembrie
2017-decembrie 2017.
8. Hotărâre privind înfiinţarea "Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău"
9. Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”
10. Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale aferente fiecărui membru al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB
11. Hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea
Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea
serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei
termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii ianuarie 2018
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12. Hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare a oraşului Comăneşti.
13. Hotărâre
privind
acordarea mandatelor speciale împuterniciţilor
Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
Thermoenergy Group SA Bacău să voteze în sedinţele AGA punctele
înscrise pe ordinea de zi
14. Hotărâre pentru aprobarea Actului Adiţional nr.8 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, incheiat cu
SC SOMA SRL Bacău
15. Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2018 al
Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău.
16. Hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea
Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea
serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei
termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii februarie 2018
17. Hotărâre
privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy
Group SA Bacău pentru aprobarea Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună
Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG
Sucursala Bacău/alte bănci
18. Hotărâre
privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group SA
Bacău pentru numirea în Consiliul de Administraţie a doi membri, ca urmare
a finalizării procesului de selecţie - Sesiunea a II-a
19. Hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării preţurilor locale pentru
serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat
utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici, a preţului local
pentru populaţie, precum şi pentru aprobarea subvenţiei unitare
20. Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2018 al
Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA
21. Hotărâre privind aprobarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru
funcţiile de Directori Executivi ( Director General, Director Comercial,
Director Financiar, Director Tehnic) la Societatea Thermoenergy Group SA
Bacău, în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă.
22. Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 160/27.04.2018 privind aprobarea de
principiu a modificării preţurilor locale pentru serviciul de alimentare
centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici
(populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici, a preţului local pentru populaţie,
precum şi pentru aprobarea subvenţiei unitare şi îndreptarea unor erori
materiale strecurate în textul acesteia.
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23. Hotărâre privind
mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau în
Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău
în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2017.
24. Hotărâre privind
mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în
Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale
Bacău SA în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2017.
25. Hotărâre pentru aprobarea Actului Adiţional nr.9 la Contractul de delegare
a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, incheiat cu
SC SOMA SRL Bacău
26. Hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy
Group SA Bacău pentru aprobarea garantării prin cesiune creanţă a livrărilor
de gaze naturale
27. Hotărâre
privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în
Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău
pentru numirea auditorului statuar și fixarea duratei minime a contractului de
audit
28. Hotărâre pentru aprobarea Bilanțului termoenergetic și a pierderilor aferente
Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul
Bacău
29. Hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din
cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate
cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
30. Hotărâre
pentru completarea Consiliului de Administraţie al Societăţii
Thermoenergy Group SA cu un membru numit provizoriu
31. Hotărâre pentru aprobarea Scrisorii de Așteptări privind Consiliul de
Administrație, Directorul General și Directorul Economic al Companiei
Regionale de Apă Bacău
32. Hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune şi a atribuirii contractului
de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în
sistem centralizat din Municipiul Bacău
33. Hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău
34. Hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis , în valoare de
750.000 lei pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy
Group SA Bacău şi a modificării art.5.1 din Actul Constitutiv al acesteia
35. Hotărâre pentru aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de
licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul
Bacău și 22 de comune limitrofe
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36. Hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea
Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea
serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei
termice pentru populaţie în sistem centralizat, aferente lunii martie 2018
37. Hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune
a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum
și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr.
71 /2002.
38. Hotărâre privind completarea HCL nr.271/24.07.2018 prin care s-a aprobat
bilanţul Thermoenergetic şi pierderile aferente Sistemului de Alimentare
Centralizată cu Energie Termică din municipiul Bacău.
39. Hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy
Group S.A. Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de
Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la BRD – GSG
Sucursala Bacău.
40. Hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea
Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea
serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei
termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei aprilienoiembrie 2018.
41. Hotărâre privind modificarea HCL nr. 352/6.12.2016.
42. Hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor
Consiliului de Administrație al Societăţii de Servicii Publice Municipale
Bacău SA
43. Hotărâre privind aprobarea modificării prețului/tarifului la apa potabilă și
canalizare, respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport
în vederea redistribuirii apei potabile.
În decursul anului 2018 U.M.M..a asigurat prin documentele întocmite,
continuarea procedurii de selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie şi
Directori Executivi la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, în conformitate cu
legislaţia privind guvernanţa corporativă, elaborând Referatul de necesitate şi Caietul
de sarcini pentru achiziţionarea de servicii de recrutare resurse umane – personal de
conducere ( 7 membrii ai Consiliului de Administraţie, din care 6 membrii
neexecutivi şi 1 membru executiv -Directorul General şi 3 Directori Executivi comercial, tehnic şi financiar) la societatea Thermoenergy Group SA Bacău,
asigurând buna desfăşurare a procedurii.
Pe parcursul procedurii de selecţie pentru membrii Consiliului de
Administraţie şi Directori Executivi la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău,
Compartimentul U.M.M..a participat activ la întocmirea documentelor, le-a
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promovat în vederea aprobării acestora în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a
răspuns la toate solicitările candidaților, oferind garanţia unei proceduri transparente.
Pe parcursul anului 2018 Compartimentul Unitatea Municipală pentru
Monitorizare a elaborat documentele necesare obținerii Avizului favorabil de la
Consiliul Concurenței în vederea atribuirii directe a Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în
conformitate cu dispoziţiile art.52, alin.(2) din Legea nr.51 din 8 martie 2001 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, astfel:
•
Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea
seviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
•
Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem
centralizat şi Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu energie termică în
sistem centralizat aprobate prin HCL nr. 137/2015, modificată prin HCL nr.
164/2015;
•
Proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu
energie termică în sistem centralizat.
Cererea de avizare, întocmită conform Ghidului privind conţinutul actului de
încredinţare a serviciului public de alimentare a populaţiei cu energie termică din
punct de vedere al regulilor de concurenţă şi ajutor de stat, a primit Aviz favorabil .
În anul 2018, Compartimentul U.M.M. a inaintat către Consiliul Concurenței
Cererea de avizare pentru aprobarea unei schemei de ajutor de minimis în vederea
majorării capitalului social al intreprinderii publice THERMOENERGY GROUP SA
Bacau, in valoare de 750.000 lei. Cererea însotită de întreaga documentație ( Schema
de ajutor de minimis pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy
Group SA Bacău; Draftul proiectului de hotărâre privind aprobarea unei schemei de
ajutor de minimis, în valoare de 750.000 lei pentru majorarea capitalului social al
Societății Thermoenergy Group SA Bacău şi a modificării art.5.1 din Actul
Constitutiv al acesteia; Informarea nr. 8785/3.09.2018, înregistrată la Instituția
Prefectului – Județul Bacău sub nr. 18935/4.09.2018; Informarea nr. 8786/3.09.2018,
înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 15869/4.09.2018), elaborată în
conformitate cu prevederile legale, a primit Aviz favorabil.
În vederea promovării şi aprobării în Consiliul Local, Compartimentul
U.M.M. a elaborat proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din
Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002 făcând parte din
comisia pentru negocierea directă între Municipiul Bacău şi Societatea de Servicii
Publice Municipale Bacău SA. În urma verificării documentelor privind
eligibilitatea, Comisia de negociere constituită prin Dispoziţia nr. 115 din
22.01.2018 a hotărât ca fiind ADMISĂ oferta şi în urma negocierii s-a încheiat
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Procesul Verbal nr. 875 / 103 din 25.01.2018, care cuprinde toate modificările
survenite, iar Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare a promovat
în vederea aprobării în Consiliul Local, proiectul de hotărâre pentru aprobarea
atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de
administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul
Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002. În urma adoptării hotărârii a fost
semnat contractul de delegare delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice
de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul
Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002.
Prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare a fost elaborat
în vederea promovării şi aprobării de către Consiliu Local, documentaţia necesară
înfiinţării Serviciul Municipal de Utilităţi Publice Bacău, serviciu public de interes
local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului
Bacău
( PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea "Serviciului Municipal de
Utilitaţi Publice Bacău" şi
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI
FUNCŢIONARE A SERVICIULUI).
Pentru asigurarea unui cadrul legal necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes local ( activități din cadrul serviciului public de salubrizare),
Comp. UMM a elaborat împreună cu Direcţia Salubrizare, Agrement, Parcuri şi
Direcţia Juridică, Studiile de oportunitate, Regulamentele serviciilor/activităţilor şi
Caietele de sarcini aferente, înaintându-le spre dezbatere și aprobare Consiliului
Local (Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a unor
activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în
conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice).
În vederea atribuirii prin licitație a contractului de delegare a gestiunii unor
activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în
conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
Compartimentul UMM a intocmit si înaintat către Serviciul Achiziții, Referatul de
necesitate și Caietul de sarcini pentru achiziționarea de servicii de consultanță pentru
atribuirea contractului de delegare a gestiunii unor activități din cadrul serviciului
public de salubrizare și a luat parte la primele întâlniri cu firma de consultanță.
Compartimentul U.M.M. a întocmit în cursul anului 2018 Referate pentru
emiterea de dispoziții a Primarului Municipiului Bacău ( pentru stabilirea Comisiei
pentru predarea bunurilor mobile şi imobile proprietate a municipiului Bacău
utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor publice de administrare a drumurilor,
străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu
Ordonanţa nr. 71 /2002, respectiv privind stabilirea Comisiei pentru inventarierea și
predarea/primirea bunurilor mobile şi imobile aparţinând Sistemului de Alimentare
Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău ( S.A.C.E.T. Bacău) puse la
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dispoziţie şi exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din
Municipiul Bacău).
În decursul anului 2018, au fost întocmite rapoarte de monitorizare şi evaluare
pentru fiecare tip de serviciu comunitar de utilitate publica şi înaintate autorităţilor
de management care gestionează instrumente structurale şi programe operaţionale cu
impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice şi organismelor
abilitate ale statului: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
Consiliul Concurentei, ANRSC, ANRE, astfel:
Consiliul Concurenţei:
-Raportarea anuală ajutor de stat/ ajutor de minims
Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fonduri Europene:
-Programul de iarnă în domeniul energetic 2018-2019
-Platformă on line de colectare la nivel naţional a datelor privind standardele
de cost pe domeniile: Sănătate, Educaţie, Capacitate administrativă, Capacitate de
gestiune bugetară, Resurse umane, Planificare strategică, Administrarea
patrimoniului, Utilităţi, Transport, Gestionarea spațială a teritoriului.
-Pregatirea sezonului rece noiembrie 2018-martie 2019
Ministerul Energiei:
-Chestionar referitor la datele tehnice, economice şi financiare ale SACET
Bacău
ANRSC:
-Verificarea modului de respectare a reglementărilor specifice serviciului de
iluminat public.
-Situatie privind prestarea serviciului de transport public local de călători
Ministerul finanţelor publice:
-Situaţia actualizată la 31.12.2017 a Asociaţiilor de Dezvoltare
Intercomunitare, înfiinţate în baza OUG26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Pe parcursul anului 2018, UMM a răspuns diferitelor sesizări/solicitări venite
din partea operatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice, o parte dintre ele
concretizându-se în Hotărâri de Consiliu Local, altele concretizându-se în plăţi (
subvenţii, pierderi pentru Thermoenergy Group SA Bacău), în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
În decursul anului 2018 am răspuns petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor
referitoare la modul de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de
operatori prin contractele de delegare a gestiunii, la respectarea indicatorilor de
performanta şi a nivelurilor serviciilor furnizate. Sesizările diferiţilor petenţi au fost
tratate cu celeritate, în acest sens formulând răspunsuri fundamentate, încercând
împreună cu operatorii remedierea în cel mai scurt timp a problemelor ridicate.
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În anul 2018, Compartimentul UMM, prin singurul salariat, a facut parte din
Comisia Tineret constituită prin HCL nr. 139/2018 privind constituirea comisiilor
de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005
privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati
nonprofit de interes general și abrogarea HCL nr. 168/ 2017, oferind suport tehnic de
specialitate si răspunzând la solicitările beneficiarilor de finanţări nerambursabile de
la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general,
în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2018. În cadrul Comisiei Tehnice s-au
analizat cererile de plată, rapoartele financiare intermediare şi cele finale ale
beneficiarilor, propunând virarea sumelor reprezentând tranşele contractelor şi
aprobarea Rapoartelor finale.
Pentru anul 2019 Compartimentul U.M.M. işi propune, fără a se limita la
acestea următoarele:
- Monitorizarea si controlul modului de respectare
a obligatiilor si
responsabilitatilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii, cu
privire la respectarea indicatorilor de performanta si a nivelurilor serviciilor,
ajustarea periodica a preturilor/tarifelor, exploatarea eficienta si in conditii de
siguranta a sistemelor de utilitati publice sau a altor bunuri apartinand patrimoniului
public si/sau privat al municipiului Bacau aferente serviciilor, asigurarea protectiei
mediului si a domeniului public, asigurarea
protectiei utilizatorilor;
- Acordarea sprijinului si asistentei tehnice de specialitate pentru solutionarea
litigiilor aparute in realizarea contractelor permanent de concesionare si privatizare a
serviciilor comunitare de utilitati publice;
- Gestionarea proiectelor si programelor specifice domeniului serviciilor publice de
interes general;
- Reprezentarea intereselelor autoritatilor publice locale legate de administrarea si
conducerea serviciilor publice de interes permanent local in raport cu alte organe
centrale, respectiv:minstere, agentii guvernamentale;
- Pregatirea, in colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice, a
planurilor de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii
serviciilor comunitare de utilitati publice
si prezintarea catre autoritatile
administratiei publice locale spre aprobare.
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