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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind înfiinţarea "Serviciului 

Municipal de Utilitaţi Publice Bacău" 
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
Având în vedere : 
 - Referatul nr. 585090/22.12.2020 al Direcției Salubrizare Agrement Parcuri pentru inţierea 
unui proiect de hotarâre  pentru modificarea HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind înfiinţarea 
"Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău"; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 101027/7.01.2021; 
 - Raportul compartimentelor de specialitate favorabile/nefavorabile;  
 - Dispoziţiile art. 2 lit."g", ale art.3, alin.(1), ale art.7, alin.(1) si alin. (2), ale art.8, alin.(1), 
ale art. 24 alin. (3) si alin (4), ale art.28, alin.(1) şi alin.(2) lit."a" din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a 
serviciilor comunitare de utilitati publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - Prevederile art. 130 alin (1), ale art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 
alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
 - Prevederile HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind înfiinţarea "Serviciului Municipal de 
Utilitaţi Publice Bacău; 
 În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța de Urgență nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:  

 
H O T Ă R Ă  Ş T E: 

Art.1. Se completează Art. 1 alin.(2) al din HCL nr. 61/2018, astfel: 
e) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.  

Art.2. Se modifică Cap.6 – Resurse umane din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Serviciului  Municipal de Utilități Publice și va avea următorul conținut: 

” Art. 9.(1) Structura organizatorica a Serviciului Municipal de Utilitati Publice Bacau si 

Statul de functii sunt prevazute in Anexa nr.3, si  Anexa nr. 4  la prezentul Regulament. 

(2) Numarul de posturi din structura Serviciului Municipal de Utilitati Publice este de 272 de 

functii contractuale, dupa cum urmeaza: 

A. Director                                                                    - 1 

B. Auditor                                                                    - 1 

C. Responsabil CFP                                                        - 1 

D. Serviciul Salubrizare Publica                                - 200 

D.1 Formatie Dezinfectie Dezinsectie Deratizare        - 6 

D.2. Formatie Ecarisaj                                              - 2 



E. Serviciul Iluminat Public                                           - 10 

F. Serviciul Utilaje si Interventii                                           - 43 

G. Birou Administrativ si Resurse Umane si Juridic             -  8 

H. Birou Economic si Achizitii                                            - 8” 

Art.3. Se modifică Anexa nr.2 – Organigrama Serviciului Municipal de Utilități Publice, Anexa nr. 
3 – Statul de funcții pentru Serviciul de Utilități Publice și Anexa nr. 4 din HCL nr. 61/2018 si se 
înlocuiesc cu Anexele nr.1 , nr.2 și nr. 3 la prezenta hotărâre, părți integrante din aceasta. 
 Art. 4. Se modifică STRUCTURA PARC AUTO PRIMĂRIA BACĂU – SUST din Anexa 5 la 
HCL nr. 61/2018 cu  Anexa 4 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
Art. 5 Se aprobă Indicatorii de performanță ai Serviciului conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, 
parte integrantă din aceasta. 
Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare. 
Art.7. Celelalte prevederi ale HCL nr. 61/2018 sunt si rămân valabile. 
 Art.8. Primarul Municipiului Bacău prin Serviciul Managementul Resurselor Umane şi 
Administrativ și prin Serviciul Municipal de Utilităţi Publice va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
Art.9. Hotărârea va fi comunicată Viceprimarilor Municipiului Bacău,  Administratorului Public al 
Municipiului Bacău, Direcţiei Salubrizare Agrement Parcuri, Direcţiei Economice, Direcţiei 
Arhitect - Şef - Compartiment Administrare şi Inventariere Patrimoniului, Serviciului Drumuri, 
Reţele şi Iluminat, Serviciului Managementul Resurselor Umane şi Administrativ, 
Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Serviciului Municipal de Utilităţi 
Publice,  
Art.10. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 
termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
                                               LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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ANEXA 2 LA HCL NR…………………../…………………. 
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ANEXA NR. 3  LA HCL NR. …………/……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale din 
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ANEXA NR. 4 LA HCL NR……./…………….. 
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ANEXA NR. 5 LA HCL NR. ………/…………….. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 101027/7.01.2021 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind 

înfiinţarea "Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău" 
 
 

Serviciile comunitare de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate 
prin legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice  şi prin legi speciale, 
care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale 
colectivităţilor locale, cu privire la: 
    a) alimentarea cu apă; 
    b) canalizarea şi epurarea apelor uzate: 
    c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 
    d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; 
    e) salubrizarea localităţilor; 
    f) iluminatul public. 

Serviciile comunitare de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei 
publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciile de 
utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile comunitare de utilităţi publice se organizează 
şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa 
economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu 
infrastructura tehnico-edilitară existentă. 
 În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al  
colectivităţilor locale este prioritar şi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, 
protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul  colectivităţilor 
locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale. 
 Oportunitatea înfiinţarii acestui serviciu, rezidă în principal din  necesitatea implementării de 
către autoritățile administrației publice locale a modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 51 din 
8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în ceea ce privește organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice 
furnizate/prestate în aria administrativ-teritorială a localităților.     
 În vederea conformării cu prevederile legale în vigoare, consiliile locale pot hotărî în 
interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă,  înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor 
organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în 
condiţiile legii. 
 Astfel, în vederea respectării şi îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate prin prestarea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, a fost înfiinţat prin HCL nr. 61/2018 un serviciu de interes 
local, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Bacău, numit "Serviciul 
Municipal de Utilităţi Publice". 
 Activităţile din sfera serviciilor de utilităţi publice (salubrizare şi iluminat public) de pe raza 
Municipiului Bacău ce urmează a fi furnizate/ prestate de către Serviciul Municipal de Utilitaţi 
Publice Bacău sunt: 

• măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 



• curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

• colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

•        deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie; 
• iluminat public. 
pentru optimizarea activitatii  structurilor functionale  din cadrul Serviciului Municipal de 

Utilitati Publice, inclusiv crearea unui cadru organizatoric care sa asigure cresterea calitatii vietii 
cetatenilor prin intermediul activitatilor pe care le desfasoara, la standarde calitative superioare, si sa 
se permita punerea in practica a unor activitati si proceduri specifice care genereaza o complexitate 
sporita, sunt necesare o serie de modificări și completări la hotărârea de înființare a acestuia:  

A. Art.1, punctul (2)   din H.C.L. nr. 61 din 19.02.2018 privind  infiintarea “Serviciului 

Municipal de Utilitati Publice Bacau” se completeaza astfel: 

“e) dezinfectie, dezinsectie si deratizare;” 

B.  Cap. 6 - Resurse umane  din Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului 

Municipal de Utilitati Publice se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“Art. 9.(1) Structura organizatorica a Serviciului Municipal de Utilitati Publice Bacau si 

Statul de functii sunt prevazute in Anexa nr.3, si  Anexa nr. 4  la prezentul Regulament. 

(2) Numarul de posturi din structura Serviciului Municipal de Utilitati Publice este de 272 de 

functii contractuale, dupa cum urmeaza: 

A. Director                                                                    - 1 

B. Auditor                                                                    - 1 

C. Responsabil CFP                                                        - 1 

D. Serviciul Salubrizare Publica                                - 200 

D.1 Formatie Dezinfectie Dezinsectie Deratizare        - 6 

D.2. Formatie Ecarisaj                                              - 2 

E. Serviciul Iluminat Public                                           - 10 

F. Serviciul Utilaje si Interventii                                           - 43 

G. Birou Administrativ si Resurse Umane si Juridic             -  8 

H. Birou Economic si Achizitii                                            - 8” 

C. Se modifica Anexa nr. 2, Anexa nr. 3 si Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 61 din 19.02.2018 

privind  infiintarea “Serviciului Municipal de Utilitati Publice Bacau” 

D. Se modifica Anexa nr. 5 -  STRUCTURA PARC AUTO PRIMARIA BACAU – SUST 

la H.C.L. nr. 61 din 19.02.2018 privind  infiintarea “Serviciului Municipal de Utilitati 

Publice Bacau”  

Având în vedere cele menţionate, am iniţiat acest proiect de hotărâre, pe care îl supun 
dezbaterii dumneavoastră. 
   

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
I.M.P./Ex.2/DsXV-5 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
DIRECȚIA AGREMENT SALUBRIZARE PARCURI 
COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALĂ  PENTRU MONITORIZARE 
Nr. ....................... din 7.01.2021 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 61 din 
19.02.2018 privind înfiinţarea "Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău"  

 
 Prin proiectul de hotarare supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului 

Bacau, se propune modificarea H.C.L. nr. 61 din 19.02.2018 privind  infiintarea “Serviciului 

Municipal de Utilitati Publice Bacau” in vederea respectarii prevederilor Legii nr. 51 din 8 martie 

2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, respectiv organizarea si functionarea serviciilor comunitare de utilitati publice prestate in 

aria administrativa-teritoriala a localitatilor. 

 Aceste modificari si completari sunt necesare pentru optimizarea activitatii  structurilor 

functionale  din cadrul Serviciului Municipal de Utilitati Publice, inclusiv crearea unui cadru 

organizatoric care sa asigure cresterea calitatii vietii cetatenilor prin intermediul activitatilor pe care 

le desfasoara, la standarde calitative superioare, si sa se permita punerea in practica a unor activitati 

si proceduri specifice care genereaza o complexitate sporita. 

 Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul 

asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității, egalității de tratament, promovării 

accesului universal și a drepturilor utilizatorilo, taflandu-se  în responsabilitatea autorităților 

administrației publice locale. 

  De asemenea, aceste servicii trebuie sa fie organizate pe principii economice și de 

eficiență în condiții care să le permită să își îndeplinească misiunile și obligațiile specifice de 

serviciu public. 

Fata de cel prezentate mai sus,  consideram oportun proiectul de hotarare si il avizam 
favorabil.  
             

DIRECTOR  
Eugen JUVERDEANU 

 
 

CONSILIER SUPERIOR, 
Isabela-Margareta PINTILIE 

 
 
 



 
                                                                    
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
COMPARTIMENTUL UNITATEA 
 MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 
Nr. 585090/22.12.2020 
                                                                                                                   
                                                                                                            APROBAT 
                                                                                             PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

                                                                                LUCIAN-DANIEL STANCIU- VIZITEU 
  

  

 REFERAT  

 Autoritatile publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii, in ceea ce priveste 

infiintarea, organizarea, gestionarea si functionarea serviciilor comunitare de utilitati publice, 

precum  si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea si exploatarea 

bunurilor proprietate publica sau privata a Municipiului Bacau care compun sistemul de utilitati 

publice. 

 Avand in vedere  HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind  infiintarea “Serviciului Municipal de 

Utilitati Publice Bacau”  propunem o serie de modificari si completari necesare pentru optimizarea 

activitatii structurilor functionale  din cadrul Serviciului Municipal de Utilitati Publice, inclusiv 

crearea unui cadru organizatoric care sa asigure cresterea calitatii vietii cetatenilor prin intermediul 

activitatilor pe care le desfasoara, la standarde calitative superioare, astfel: 

A. Art.1, punctul (2)   din H.C.L. nr. 61 din 19.02.2018 privind  infiintarea “Serviciului 

Municipal de Utilitati Publice Bacau” se completeaza astfel: 

“e) dezinfectie, dezinsectie si deratizare;” 

B.  Cap. 6 - Resurse umane  din Regulament de Organizare si Functionare al Serviciului 

Municipal de Utilitati Publice se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“Art. 9.(1) Structura organizatorica a Serviciului Municipal de Utilitati Publice Bacau si 

Statul de functii sunt prevazute in Anexa nr.3, si  Anexa nr. 4  la prezentul Regulament. 

(2) Numarul de posturi din structura Serviciului Municipal de Utilitati Publice este de 272 de 

functii contractuale, dupa cum urmeaza: 

A. Director                                                                    - 1 

B. Auditor                                                                    - 1 

C. Responsabil CFP                                                        - 1 

D. Serviciul Salubrizare Publica                                - 200 

D.1 Formatie Dezinfectie Dezinsectie Deratizare        - 6 

D.2. Formatie Ecarisaj                                              - 2 

E. Serviciul Iluminat Public                                           - 10 



F. Serviciul Utilaje si Interventii                                           - 43 

G. Birou Administrativ si Resurse Umane si Juridic             -  8 

H. Birou Economic si Achizitii                                            - 8” 

C. Se modifica Anexa nr. 2, Anexa nr. 3 si Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 61 din 19.02.2018 

privind  infiintarea “Serviciului Municipal de Utilitati Publice Bacau” 

D. Se modifica Anexa nr. 5 -  STRUCTURA PARC AUTO PRIMARIA BACAU – SUST 

la H.C.L. nr. 61 din 19.02.2018 privind  infiintarea “Serviciului Municipal de Utilitati 

Publice Bacau”  

 Aceste modificari sunt necesare pentru optimizarea activitatiilor de salubrizare si iluminat 

public, eficientizarea activitatii economice si promovarea accesului universal la servicii publice. 

 Avand in vedere cele prezentate mai sus, in vederea respectarii prevederilor Legii nr. 51 din 

2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru  eficientizarea  serviciilor publice de interes local, va rugam sa initiati un proiect 

de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau privind modificarea H.C.L. nr. 61 din 

19.02.2018 privind  infiintarea “Serviciului Municipal de Utilitati Publice Bacau”. 

 

  

 
 

DIRECTOR 
Eugen JUVERDEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 
NR. ........................../................................ 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resoort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul 
de hotărâre  pentru modificarea și completarea HCL nr. 61 din 19.02.2018 privind înfiinţarea 

"Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău"  
  
Proiectul de hotarare cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza: 
- Dispoziţiilor art. 2 lit."g", ale art.3, alin.(1), ale art.7, alin.(1) si alin. (2), ale art.8, alin.(1), ale 
art. 25, alin. (4) şi ale art.28 alin.(1) şi alin.(2) lit."a" din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a 
serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care 
precizează: 
Art.2,  lit."g" În înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum 
urmează: 
 g) operator de servicii de utilitati publice, denumit si operator - persoana juridica de drept 
public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, inregistrata in Romania, intr-un stat 
membru al Uniunii Europene ori in alt stat, care asigura nemijlocit furnizarea/prestarea, in conditiile 
reglementarilor in vigoare, a unui serviciu de utilitati publice sau a uneia sau mai multor activitati 
din sfera serviciilor de utilitati publice 
Art.3, alin.(1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei 
publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de 
utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se 
gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa 
economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu 
infrastructura tehnico-edilitară existentă. 
Art.7, alin.(1) si alin. (2) (1) Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să 
asigure îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe 
fundamentale, şi anume: 
     a) universalitate; 
    b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; 
    c) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor; 
    d) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public; 
    e) transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor. 
    (2) Organizarea, furnizarea/prestarea şi gestionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să 
asigure: 
     a) satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor; 
    b) sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii; 
    c) protecţia utilizatorilor; 
    d) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de rentabilitate şi 
eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor corespunzător 
parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de 
exploatare şi cu regulamentele serviciilor; 
    e) introducerea unor metode moderne de management; 



    f) introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, 
programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice; 
    g) dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în conformitate cu reglementările 
specifice în vigoare; 
    h) informarea şi consultarea  colectivităţilor locale beneficiare ale acestor servicii; 
     i) respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial, restrângerea şi 
reglementarea ariilor de monopol. 
Art.8, alin.(1)  Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, 
în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi 
publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea 
bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele 
de utilităţi publice. 
Art. 24 alin. (3) si (4) (3) Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate 
pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare sau pot fi 
concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale. 
(4) Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru 
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare, concesionate sau 
trecute în proprietatea operatorilor cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 
Art.28 alin.(1) şi alin.(2) lit."a" (1)Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care 
autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le 
reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit 
legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, 
funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora. 
    (2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, 
astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi: 
    a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi 
organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale 
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective; 
- Prevederilor art. 130 alin. (1), ale art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 
alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de 
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art.30 alin. (1) Consiliile locale pot înfiinţa instituţii publice de interes local în principalele domenii 
de activitate, potrivit specificului şi nevoilor colectivităţii locale, cu respectarea prevederilor legale 
şi în limita mijloacelor financiare de care dispun. 
Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează 
de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea 
în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului 
local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-
verbal al şedinţei. 
Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, 
a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui 
Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune 
masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ 
ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale 
prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului 
judetean, in conditiile legii 



Art. 196 alin.(1) lit.”a”  (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei 
publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau 
individual, dupa cum urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 
actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de 
la data adoptarii, respectiv emiterii 
Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 
    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale 
consiliului judetean, dupa caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
Prevederilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța de Urgență nr. 57 
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de 
atribuţii: 
    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
(7)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit 
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind: 
        n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;  
 
și poate fi supus dezbaterii. 
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