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Consiliul Judetului Galati;
AvAnd in vedere expunerea de motive a initiatorului;
AvAnd in vedere raportul de specialitate comun al directiilor de specialitate 9i al

Serviciului de management al resurselor umane, sindtate 9i securitate in munci 9i
asigurarea calitdlii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Gala{i;

AvAnd in vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 3 gi 5 ale
Consiliului Judelului Galali;

Av6nd in vedere Hotirirea Consiliului Judetului Galati nr. 343/30.07.2013 privind
modificarea organigramei 9i a statului de func!ii' ale Serviciului Public Judetehn de
Administrare a Dom-eniului Pirblic ai Privat al Judetului Galati;

AvAnd in vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. b) Ordonanla Guvernului nr.7112002,
privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public qi
privat de interes local, cu modificirile 9i completirile ulterioare;

AvAnd in vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a, d), alin. (2) lit. c) din Legea nr.
21512001 privind administralia publicd locali, republicatd, cu modificdrile 9i completerile
ulterioqre;

ln baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.21512001 privind administratia
publici locald, republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare;

HorAnAgrE:
Art.1. Se aprobi Regulamentul de organizare gi functionare al Serviciului Public

Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judetului Galali conform anexei,
parte integrantd din prezenta hotirAre.

Art.2. La data intrdrii in vigoare a prezentei HotdrAri igi inceteazi aplicarea HotdrArea
Consiliului J-lui Judelului Galali ff.70t2O12, privind aprobarea Regulamentultii de organizare 9i
funclionare al Serviciului Public Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al
Judelului Gala!i.

Art.3. Prezenta hotdr6re se va comunica Serviciului de al resurselor
umane, sdnitate 9i securitate in munci gi asigurarea calititii din
specialitate al Con'siliului Jude{ului Galali 9i Serviciului Public judg,(
Domeniului Public Ai Privat al Judelului Galali.
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REGU 9IFUNCTIONARE
AL SERVICI Llr INISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC 9I

UTGALATT

CAP|TOLUL t- DtSPOZtTil GENERALE

Art.1. Serviciul Public Judetean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judelului
Galali este institulie publici cu personalitate juridicd, infiinlati in subordinea Consiliului
Judetului Galati prin Hotir6rea Gonsiliului Judetean Galati nr. 453125.04.2007.

Art.2. (1) Prezentul regulament stabilegte modul de organizare gi funclionare a activitilii
Serviciului Public Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judetului
Galali 9i atribuliile personalului de specialitate gi administrativ.
(2) Sediul Serviciului Public Judelean de Administrare a Domeniului Public ai Privat al
Judelului Galali este in Galali, strada Traian nr.454 A.
(3) Regulamentul de Organizare gi Functionare, Organigrama 9i Statul de Funclii ale
Serviciului Public Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judetului
Galati, inclusiv modificdrile aduse acestora, se aprobd prin HotirArea Consiliului Judelului
Gala!i.
(4) Patrimoniul Serviciului Public Judetean de Administrare a Domeniului Public ai Privat al
Jude{ului Galali este constituit din active fixe corporale ce apa(in domeniului public ai
privat al Judelului Galali, date in folosinld gratuit6 Serviciului Public Judelean de
Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judetului Galali gi din mijloace fixe gi obiecte
de inventar preluate de la Directia Judeleani de Protectie a Plantelor Galali.

Art.3. Patrimoniul Serviciului Public Judelean de Administrare a Domeniului Public ai
Privat al Judelului Galati poate fi completat cu sponsoriziri gi donalii, in condiliile legii.

Art.4. instrdinarea bunurilor mobile gi imobile apartinAnd Serviciului Public Judelean de
Administrare a Domeniului Public ai Privat al Judelului Galali se face cu aprobarea
Consiliului Judelului Galali.

Art.s. (1) Cheltuielile de funclionare 9i investi{ii ale Serviciului Public Judetean de
Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judelului Galati se suporte din alocatii
bugetare 9i din venituri proprii.
(2) Controlul privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul judelului gi din alte surse
pentru funclionarea Serviciului Public Judelean de Administrare a Domeniului Public ai
Privat al Judelului Galati se face de cdtre institutiile abilitate de lege 9i Direclia de
economie gi finante a Consiliului Judelului Galali.

Art.6. (1) Serviciul Public Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al
Judelului Galali are cont propriu in bancd, gtampild proprie, iar actele intocmite poartd
antetul unititii 9i sunt semnate de citre Directorul General. Actele cu caracter financiar vor
fi semnate gi de Contabilul gef.
(2) Toate documentele emise de Serviciul Public Judelean de Administrare a Domeniului
Public Ai Privat al Judetului Galali vor conline obligatoriu denumirea completd, indicarea
adresei gi a numdrului de telefon gi de fax.

Art.7. Regulamentul de Organizare gi Funclionare al instituliei se aplicd tuturor salarialilor
institutiei, indiferent de functie gi are ca scop asigurarea condiliilor optime de desfigurare
a activit6!ii.
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Art.8. Regul nare cuprinde norme privind:
a) com
de Admin
b) organizarea servtctu;
c) categoriile de act de elaborare a acestora;
d) circuitul gi u
e) procedurile gi metodele de lucru.

Art.9. Regulamentul are la bazi urmitoarele principii:
a) principiul legalitSlii: organizarea 9i functionarea Serviciului Public Judelean de
Administrare a Domeniului Public ai Privat al Judelului Gala{i trebuie reglementate in
detaliu, potrivit legislatiei in vigoare, astfel incAt si asigure respectarea legii,
reglementdrile stabilite trebuie riguros respectate de citre tot personalul, incepAnd cu cel
mai inalt nivel de conducere. Compartimentele 9i personalul au obligalia sd aclioneze
pentru realizarea atributiilor ce le revin potrivit competentelor de serviciu, depigirea
acestor competente fiind intezisd ori daci se realizeaze duce la angajarea rdspunderii
juridice;
b) principiul celeritd{ii 9i eficienlei: rezolvarea problemelor aperute la momentul oportun,
fird tergiversdri;
c) principiul asigurdrii continuitilii serviciului public: activitatea din cadrul Serviciului Public
Judelean de Administrare a Domeniului Public ai Privat al Judetului Galali va funcliona
fdrd perioade de intrerupere, cu excepliile legale, pe intreaga duratd a anului;
d) principiul conducerii ierarhice: geful are dreptul qi responsabilitatea de a dispune,
corelativ cu obligatia subordonatului de a executa dispozitiile primite, in conditiile legii;
e) principiul responsabilititii personale a salariatului: indiferent de functie acesta este
rdspunzdtor pentru modul de indeplinirea indatoririlor sale de serviciu,
f) principiul asigurerii atitudinii participative a personalului: modul de organizare a activitetii

9i comportamentul factorilor de conducere trebuie si inducd personalului din subordine
sentimentul responsabilititii lor, pe cel al utilitdlii muncii pe care o presteazi 9i sd le
stimuleze participarea efectivd la rezolvarea problemelor cu care se confruntd institutia;
g) principiul imbunitdtirii continue a calitdlii serviciul public: analiza permanentd a activitetii
desfdgurate, in vederea determinirii deficientelor gi a cauzelor, iar apoi la luarea misurilor
pentru inldturarea acestora;
h) principiul promptitudinii reacliei la solicitdrile noi;
i) principiul suplinirii in serviciu, in caz de necesitate: personalul din cadrul unui
compartiment funclional trebuie sd fie capabili se preia activitatea colegilor indisponibili.

cAprroluL il - oBtEcTtvELE SERVTCTULUT PUBLTC JUDETEAN DE
ADMTNTSTRARE A DOMENTULUT PUBLTG 9r PRTVAT AL JUDETULUT GALATT

Art.10. (1) Serviciul Public Judetean de Administrare a Domeniului Public ai Privat al
Judetului Galati are urmatoarele atribulii principale:
1. exploateazd 9i intreline activele fixe corporale ce apa(in domeniului public ai privat al
Judetului Galati, aflate in folosinla gratuitd a Serviciului Public Judetean de Administrare a
Domeniului Public ai Privat al Judelului Galali, conform prevederilor legale;
2. aplicit hotirArile Consiliului Judetului Galati privind administrarea domeniului public ai
privat al judelului pentru activele fixe corporale ce apa(in domeniului public ai privat al
Judelului Galali, aflate in folosinla gratuita a Serviciului Public Judetean de Administrare a
Domeniului Public ai Privat al Judelului Gala{i, conform prevederilor legale;
3. rispunde de exploatarea in condilii de eficientd economici a bunurilor administrate prin
modalitilile previzute de lege pentru imbunitilirea 9i sporirea gradului de civilizatie gi

confort;

r gi ale salarialilor Serviciului Public JyFtean
al Judetului Galati;
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4. rispunde de

201

GArboavele conform prevederilor legale
respectAnd
5. rdspunde d{exp
vrgoare;
6. se ocupd

T JU$
rea spatiilor publice din GArboavele,

Zitun 9i Vlddegti;
7. se ocupi de amenajarea, modernizarea gi intretinerea zonelor verzi, a spatiilor
apartindnd Consiliului Judelului Galali 9i instituliilor subordonate;
8. executa lucrdri de intretinere 9i amenajare a patrimoniului piscicol: bazin piscicol, efectiv
piscicol, constructii gi instalatii aferente;
9.executa lucrdri de montare gi intretinere a mobilierului stradal (aparate de joacd pentru
copii, panouri de prezentare, coguri de gunoi, mese de 9ah, mese de ping-pong, popice,
bdnci, garduri metalice pentru protectia spatiilor verzi etc);
l0.executa lucrdri de intrelinere curente gi amenajare de fAntAni arteziene;
1'1 . executa lucrdri de amenajare, intrelinere, dezvoltare, curdlirea, igienizare 9i exploatare
a luciului de api Zitun gi a locurilor din zona de agrement G6rboavele;
12. executa lucrdri de intrelinere 9i exploatare a Sistemului de Alimentare cu Apd
GArboavele;
'13. percepe gi incaseazd taxa de acces a autovehiculelor gi taxa de salubrizare in
Pddurea Gdrboavele;
14. percepe gi incaseazd taxa de pescuit la lacul Zdtun;
15. executa lucrdri de combatere a insectelor diundtoare (!6n!ari, cotarul verde, omida
pdroasd etc.) in pidurea G6rboavele, Zitun, Vlddegti, spaliile verzi apa(in6nd Consiliului
Judetului Galati etc. cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
16.organizeaza 9i urmiregte desfigurarea unor activitSli de ecarisaj;
l T.executa lucrdri de amenajare, organizare 9i exploatare a parcdrilor;
18. infiinleazd pepiniere silvice 9i execute lucrdri de producere, intrelinere 9i valorificare a
materialului sdditor, dendrofloricol (arbugti de foioase 9i rdginoase), floricol(plante anuale,
bianuale 9i perene), ornamental gi de stabilizare a solului, cu precddere pentru sustinerea
programului de impidurire;
19. poate angaja zilieri pentru a desfigura activitdtile necalificate cu caracter ocazional in
condiliile legii; line evidenla zilierilor in registrul de evidenti intocmit cu acest scop;
20. organizeazd gi executd actiuni de deratizare, dezinsec{ie 9i igienizare a sediilor
instituliilor publice, a spatiilor comerciale, a depozitelor, a mijloacele de transport auto in
comun, precum 9i a altor spatii pentru divergi beneficiari conform prevederilor legale;
21 . inchiiazd spaliile aflate Tn domeniul public sau privat al jude{ului, cu aprobarea
Consiliului Judelului Galali conform prevederilor legale in vederea obtinerii de venituri;
22. angajeazd lucrdri de prestdri servicii necesare conservirii, intre{inerii gi repardrii
imobilelor 9i instalaliilor, aflate in folosinla gratuitd a Serviciul Public Judetean de
Administrare a Domeniului Public gi Privat Galati, cat $i pentru terti conform prevederilor
legale;
23. presteazd servicii de gospoddrire comunald, de come(, activitdli de alimentalie publici
gi cazare conform prevederilor legale;
24. efectueazd operaliuni de transport gi intrelinere a parcului auto propriu gi la cerere pe
baza tarifelor aprobate de Consiliul Jude{ului Galali 9i in conformitate cu prevederile legale
in vigoare;
25. organizeazd licitalii pentru buna funclionare a Serviciul Public Judelean de
Administrare a Domeniului Public Ai Privat Galati in conformitate cu prevederile legale;
26. verificd executarea lucririlor de reparatii sau conservare a bunurilor, pentru fiecare
obiectiv, analizAnd calitatea lucririlor 9i modul de decontare;
27. presteazd servicii de consultanld tehnicd in domeniul execuliei de spalii verzi gi servicii
de consultan!5 agricold, pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Judetului Galati;
28. prestdri servicii cu utilajele agricole 9i autoturismele aflate in dotare;
29. presteazd activitdfi de pazd pentru obiectivele aflate in administrarea sa;

:6 9i intrelinerea stdrii de vegeta{ie;7
9i pescuit conform prevederilor legHe in
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30. rdspunde pe depozitare a degeurilor rezultate din
activitatea respectareaprevederilorlegale; .".
(2) Serviciul fftublic a Domeniului Public ai Privat Galali
indeplinegte gy'alte udetului Galati in conditiile legii.

Art.11. Pentru realiz*s6 ob , Serviciul Public Judetean de Administrare
cu autoritatile administraliei publice locale,a Domeniului Public Ai Privat

cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor 9i ale celorlalte organe centrale din
jude!.

CAPITOLUL III - STRUCTURA ORGANIZATORCA

Art.12. (1) Compartimentele funclionale sunt: serviciile, sectorul biroul si compartimentul.
Serviciul este condus de un gef serviciu, sectorul de un inginer 9ef, biroul de un gef de
birou iar compartimentul de citre Contabilul sef.
(2) Serviciile, sectorul, biroul si compartimentul se constituie in conformitate cu
reglementirile in vigoare.
(3) ln cadrul organigramei compartimentele gi funcliile de conducere sunt reprezentate prin
dreptunghiuri in care se inscrie denumirea compartimentului, respectiv a funcliei. in partea
dreapta a dreptunghiului, care reprezintd un compartiment, se inscrie numdrul total de
personal, numerul functiilor de conducere gi numdrul functiilor de execulie. Liniile care
unesc dreptunghiurile reprezintd relalii de subordonare.

Art.13. (1) Pe baza organigramei se intocmegte statul de functii, care este tabelul ce
cuprinde funclia, gradul profesional, conditiile de studii pentru toate posturile din cadrul
Serviciul Public Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judelului Galali,
grupate pe compartimente func!ionale.
(2) Pe baza statului de functii, a situaliei concrete a fiecdrui salariat 9i a reglementerilor
legale in materie, se intocmegte statul nominal de personal, care este tabelul ce cuprinde,
pentru toti salariatii, grupali pe compartimente, numele gi prenumele, nivelul gi felul
studiilor, vechimea, funclia gi gradul profesional sau treapta profesionald, salariul de baz6,
indemnizatiile, sporurile 9i alte drepturi salariale.

Art.14. (1) Numirea gi eliberarea din functie a Directorului General Serviciului Public
Judetean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judelului Galali se face de cdtre
Consiliul Jude{ului Galali, in condiliile legii.
(2) Salarizarea, precum gi modificdrile salariale ale Directorului General se vor face
conform legii prin dispozitie a Pregedintelui Consiliului Judelului Galali.

Art.15. (1) Titularul dreptului 9i obligatiei de putere ierarhicd este Directorul General pentru
compartimentele funclionale pe care le coordoneazi potrivit organigramei, Directorul
General Adjunct, Contabilul 9ef 9i gefii de compartimente pentru personalul din subordine.
(2) Directorul General in exercitarea atributiilor ce ii revin, emite dispozitii, iar Directorul
General Adjunct, Contabilul $ef gi gefii de compartimente emit note de serviciu.

Art.16. Directorul General, Directorul General Adjunct, Contabilul 9ef, lnginerul gef gi gefii
de compartimente au autoritate conferita de lege 9i de prezentul regulament asupra
personalului direct subordonat gi rdspund pentru realizarea tuturor atribuliilor ce revin
compartimentului pe care-l conduc. Aceastd rdspundere nu exclude rdspunderea directd a
personalului din subordine.

Art.17. (1) inlocuirea Directorului General in caz de absen!6 se face de cdtre Directorul
General Adjunct gi de Contabilul gef numit prin dispozitie.

->,
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(2) lnlocuirea
serviciu sau de
necesard, prin
(3) inlocuirea
sau salaria{ii

din 2013

bilului gef, a lnginerului gef, a gefululie
de citre un salariat av6nd competenla

absenld, se va face de cdtre salariatul
,; ,l

tvt .tut,

CAP|TOLUL tV - ATRTBUTI 9t RESPONSABTLTTATT

Art.18. (1) Competenla este de doud feluri:
a) competenta profesionald;
b) competenta de serviciu.
(2) Competenla profesionali, denumiti in continuare competenfd, reprezintd totalitatea
cunogtinlelor, abilitSlilor 9i deprinderilor necesare pentru exercitarea unei functii in cadrul
Serviciul Public Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat Galati.
(3) Competen{a este unul dintre criteriile esen.tiale avute in vedere pentru promovarea
personalului.
(4) Competenla de serviciu, denumiti in continuare atibulie de seruiciu, este abilitatea gi

totodatd obligalia, ce revine unui compartiment funclional sau unui salariat, pentru a
realiza o anumitd activitate precis stabilitd. Atribulia de serviciu constituie o parte a
activitd{ii organizate ce se desfdgoari pentru realizarea atributiilor instituliei.

Art.19. (1) Stabilirea atribu{iilor de serviciu este operaliunea prin care se precizeazi, in
mod clar 9i neechivoc, acliunile ce trebuie realizate precum gi compartimentul funclional
sau salariatul care au dreptul 9i obligalia de a realiza actiunile respective.
(2) Stabilirea atributiilor de serviciu se face cu respectarea echilibrului intre exigenlele
acliunii 9i resursele alocate, avAndu-se in vedere, pe cat posibil, o incerceture in munca
uniformd pe compartimente gi pe salariati.
(3) Se interzice oricdrui compartiment funclional 9i oricdrui salariat desfigurarea oricdrei
activitdli care nu intri in sfera atributiilor acestora de serviciu, cu excep{ia celor de
analizd 9i conceptie care au in vedere buna funclionare a institutiei gi a celor de suplinire
in serviciu.

Art.20. Atribuliile Directorului General sunt urmitoarele:
1. asigurd conducerea activitdlii curente a Serviciului Public Judelean de Administrare a
Domeniului Public Ai Privat al Judelului Galati in limitele competenlelor legale aprobate;
2. organizeazd, coordoneazd, indrumi, controleaza 9i rispunde de activitatea desfiguratd
de citre structurile organizatorice din subordine;
3. concepe gi aplici strategia 9i politica de dezvoltare a Serviciului Public Judelean de
Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judelului Galafi;
4. selecteazi, angleazd gi concediazi personalul salariat al Serviciul Public Judelean de
Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judelului Galali, in conformitate cu legislalia
in vigoare;
5. reprezintd Serviciul Public Judetean de Adminishare a Domeniului Public Ai Privat al
Judetului Galali in toate acliunile cu privire la activitatea desfSguratd de Serviciu, in fala
instanlelor judecdtoregti;
6. reprezintd Serviciul Public Judetean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al
Judetului Galali in relaliile cu autoritd!ile 9i institu!iile publice, cu persoanele fizice gi
juridice din tard Si strdindtate;
7. exercitd functia de ordonator te(iar de credite;
8. intocmegte proiectul bugetului propriu al Serviciului Public Judetean de Administrare a
Domeniului Public ai Privat al Judetului Galali gi contul de incheiere a exerciliului bugetar,
pe care le supune aprobdrii Consiliului Judelului Galali;
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f. intocmegte gi
Public Judelean

rapoa(e privind activitatea
9i Privat al Judelului Galali;

10. exercitd d
11 . elaboreazd /prog
'12. indepli alte i brdonanle, hotir6ri de Guvern sau hotdrAri
ale Consiliului Judetulu Gala!i.

Art.21. Atribufiile de serviciu ale Directorului General Adjunct sunt urmitoarele:
1. coordoneazS, indrumi, controleazd gi rispunde de activitatea desfdgurati de c5tre
Serviciul de Gestionare, Exploatare 9i lntrelinere a Domeniului Public Ai Privat gi respectiv
de cdtre Biroul Dezinseclie, Deratizare, lgienizare gi Salubrizare;
2. participd la recepliile lucririlor de construclii gi investilii, la finalizarea acestora in baza
dispozitiei directorului general;
3. asiguri pentru investilii supravegherea tehnici a lucrerilor, precum gi verificarea
execuliei corecte a lucrerilor din punct de vedere cantitativ gi calitativ, in vederea
decontdrii lor;
4. coordoneazd activitatea 9i lucrdrile de reparalii curente 9i accidentale la imobilele
Serviciului Public Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judelului
Galali sau la cele pe care le are in administrare;
5. coordoneazd activitatea de intrelinere gi exploatare a instalatiilor ce apa(in imobilelor
Serviciului Public Judetean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judetului
Galati sau la cele pe care le are in administrare;
6. coordoneazd 9i urmdregte activitatea de paz6, curelenie gi paza contra incendiilor;
7. urmere$te aplicarea programelor aprobate de prevenire 9i proteclie a poluerii mediului;
8. coordoneazi 9i participa la indeplinirea programului de proteclie a muncii la nivelul
intregii unitdfi;
9. participd anual la inventarierea fapticd a bunurilor apartinand Serviciului Public
Judelean de Administrare a Domeniului Public ai Privat al Jude(ului Galali;
10. urmdregte derularea contractelor de achizitii (apreciazd indeplinirea contractului 9i a
obligaliilor asumate prin contract qi a criteriilor de performanli conform ofertei);
11. urmdregte folosirea materialelor prescrise de proiectant, a cantitdlii gi caliteili acestora

pentru asigurarea nivelului de calitate stipulat;
12. asigurd buna desfdgurare a activitdtii de comercializare a seminlelor gi pesticidelor in
centre gi la punctele de desfacere.

Art.22. Atribufiile de serviciu ale Contabilului Sef sunt:
1. coordoneazi, Indrumd, controleazd 9i rdspunde de activitatea desf6guratd de cetre
personalul din subordine (Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane si PSI-SSM);
2. realizeazd, in limita dispozitiilor legale, orice activitate pe care o considerd necesard
pentru a asigura buna funclionare a compartimentului pe care-l conduce;
3. ac!ioneazd 9i rispunde pentru realizarea tuturor atribu!iilor compartimentului din
subordine, stabilit potrivit prezentului regulament;
4. analizeazd rcalizarca programului de investilii, precum gi necesitatea gi oportunitatea
listelor de investilii;
5. urmdregte 9i verifici dacd rezultatele oblinute sunt conforme cu obiectivele propuse qi

realizate;
6. intocmegte situalia realizirilor obiectivelor de investitii;
7. pregitegte proiectul de buget (fundamentarea cheltuielilor gi a veniturilor pe fiecare
capitol al clasificatiei bugetare);
8. verificd gi analizeazd respectarea echilibrului venituri-cheltuieli, necesitatea,
oportunitatea gi baza legald a cheltuielilor, cregterea eficientei in utilizarea fondurilor;
9. urmiregte execulia bugetului propriu, informeazd ordonatorul principal de credite
despre aceasta 9i propune mdsuri pentru derularea corespunzdtoare a exercitiului
bugetului;

rzintd
Adm
le dd ra personalului din subordine,

nalului de conducere 9i de execuli6:
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11. propune veniturilor proprii gi reducerea cheltuielilor
privind propriu;
12. la timp a operaliunilor de inventariere a patrimoniului, a
valorilor , bdnegti gi a decontdrilor; asigurd valorificarea inventarierii;
13. depune la termen ddrile de seamd contabile privind execu{ia bugetari;
14. asigurd indeplinirea tuturor obligatiilor institutiei fald de stat, inclusiv a rapoartelor
bilanturilor contabile gi controlului financiar preventiv;
15. angleazd institulia, prin semniturd aldturi de Directorul General al instituliei, in relalia
cu tete persoane.

Art.23. Atribufiile de serviciu ale lnginerului gef, gefilor de serviciu gi a celor de
birou sunt:
1. administreazi faptic patrimoniul Serviciul Public Judetean de Administrare a Domeniului
Public ai Privat al Judetului Galali, sectorului 9i biroului;
2. exerciti drepturile de conducere ierarhicd asupra personalului din subordine;
3. stabilesc responsabilitdtile gi atributiile personalului din subordine gi le repartizeazi
lucrdrile;
4. rispund de realizarea calitative gi la termenele stabilite a lucrdrilor repartizate;
5. avizeazd toate documentele care angajeazd activitatea biroului, serviciului, sectorului;
6. realizeazl efectiv o parte din lucririle repartizate biroului, serviciului, sectorului;
7. prezintd gi suslin la conducerea direcliei, lucririle 9i corespondenla elaborati in cadrul
compartimentu lui;
8. indeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhicd in legdturd cu activitatea biroului
pe care il conduc.
f. in exercitarea atributiilor ce le revin colaboreaze pentru fluxul normal al activititii;
10. intocmesc necesarul anual, trimestrial gi decadal de materii prime, materiale gi

combustibil pentru buna desfigurare a activitefli;
1 1 . executd activitdtile previzute de prezentul regulament;
12. executd lucrdri de intrelinere in spatiile verzi, livezi, pepiniere, plantalii forestiere gi lac
aflate in exploatare;
13. realizeazd, in limitele reglementdrilor in vigoare, orice activitate pe care o considerd
necesard pentru a asigura buna funclionare a compartimentelor pe care le conduc;
14. indeplinesc Ai alte atribulii stabilite bine in mod expres prin dispozifii ale Directorului
general.

Art.24. Atributiile de serviciu ale salarialilor cu functii de execulie din cadrul Serviciul
Public Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judelului Galafi, se
stabilesc, in condiliile prezentului Regulament, prin figa postului, care trebuie sd fie clard,
concisi, expliciti 9i lipsite de echivocuri.

Art.25. Atribufiile Compartimentului Gontabilitate, Resurse Umane si PSI-SSM sunt
urmitoarele:

Cu privire la activitatea Compafiimentului Resurse Umane:
1 . organizeazd activitatea de personal, salarizare, pregitire gi perfectionarea profesionald;
2. elaboreazd propuneri privind statul de functii gi de personal 9i rispunde de
reactualizarea acestuia;
3. urmdregte respectarea gi aplicarea legislatiei muncii privind salarizarea, incadrarea in
munci, sporurile, indemnizaliile, premierile, concediile, pensiondrile, etc;
4. intocmegte, la cerere, situalii statistice periodice sau anuale, cu privire la activitatea de
resurse umane ori de c6te ori este nevoie;
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5. coo evaluare a performanlelor ind
scopul apli
6.i 9i desfdgurarea perfecliondrii
profesionalef sala
7.i 9i ti ale salaria{ilor;
8. asigurd evidenla, pdstrarea gi conservarea documentelor;
9. urmdregte asigurarea resurselor umane, pe funclii gi specialiteti;
10. urmdregte respectarea Regulamentului de Organizare gi Funclionare;
11. intocmegte gi supune spre aprobare proiecte de hotdrAri, decizii 9i dispozilii privind
organigrama, statul de funcfii gi alte lucriri de specialitate;
12. intocmegte gi line la zi dosarele de personal, gi registrul de evidentd a salaria{ilor;
13. organizeazd gi realizeazd in colaborare cu factorii responsabili activitatea de
promovare in funclii, categorii, clase, grade sau trepte profesionale;
14. stabilegte drepturile banegti ce se cuvin fiecirui salariat gi asigurd confidentialitatea
acestora;
15. realizeazd lucririle necesare pentru aprobarea drepturilor salariale (sporuri de
vechime, sporuri pentru conditii deosebite, salarii de merit, premii etc.);
16. stabilegte, alituri de Contabilul 9ef, necesarul de fond de salarii anual pentru a fi
inscris in buget gi urmiregte incadrarea acestora in alocatiile bugetare aprobate in acest
scop;
17. realizeazd lucrdrile necesare in vederea organizdrii concursurilor in vederea ocupdrii
posturilor vacante 9i efectueazd lucrdrile de secretariat ale comisiilor de examinare gi

comisiilor de solutionare a contestaliilor;
18. intocme$te documentalia necesari numirii gi eliberdrii din functie a personalului;
'19. rispunde de intocmirea, eliberarea, vizarea gi evidenta legitimaliilor de serviciu 9i a
ecusoanelor;
20. intocmegte qi supune spre aprobare dosarele de pensionare pentru personal;
21. stabilegte impreuni cu directorii generali 9i gefii compartimentelor distincte
programarea concediilor de odihnd 9i, dupd aprobare, urmdregte derularea acestora;
22. urmdregte gi acordd asistenta de specialitate privind intocmirea figelor postului 9i a
evaludrilor anuale pentru personalul unitilii;
23. elibereazd adeverinle gi certificate privind calitatea de salariat potrivit evidenlelor pe
care le !ine;
24. urmdregte executarea silitd a creanfelor;
25. line evidenla hotdrArilor 9i dispozitiilor emise de Consiliul Judelului Galali pentru
institu!ie;
26. urmdregte realizarea sarcinilor stabilite prin hotdrAri ale Consiliului Judelului Galali 9i
dispozi!ii ale Pregedintelui Consiliului Judetului Galati, informdnd periodic Directorul
General;
27. urmdregte gestionarea arhivei, realiz6nd in acest scop:
a) urmirirea modului de constituire a arhivei la compartimente;
b) primirea in arhivd a dosarelor 9i intocmirea inventarului arhivei;
c) selectionarea arhivei, scoaterea din arhivi a dosarelor cu termen de pdstrare depSgit 9i
trimiterea la Arhivele statului sau la unitdtile de reciclare a hArtiei, dupd caz;
d) asigurarea utilizdrii documentelor aflate in arhivd, potrivit reglement5rilor;
e) eliberarea de certificate, adeverinle, copii gi extrase, pe baza documentelor aflate in
arhivd, cu respectarea reglementdrilor in materie;
28. asigurd accesul persoanelor fizice 9i juridice la informatiile de interes public;
29. colaboreazd cu alte compartimente pentru elaborarea de proiecte;
30. colaboreazd cu servicii publice deconcentrate, cu alte institutii 9i agenli economici, in
scopul ridicdrii calit6!ii serviciilor oferite;
31. asiguri tehnoredactarea lucrdrilor redactate de director general, precum $i a lucr5rilor
proprii;
32. rezolvd sesizdrile 9i reclamaliile privind activitatea compartimentului;
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Cu privire la activitatea financiar-contabili:
f . intocmegte lucrdrile referitoare la proiectele de buget de venituri gi cheltuieli proprii 9i le
prezintd spre aprobare;
2. urmiregte execulia cheltuielilor aprobate 9i informeazd periodic conducerea asupra
modului de realizare a acestora ;

3. oryanizeazd 9i conduce evidenla contabili a tuturor mijloacelor financiare folosite in
activitatea curente;
4. asigurd executarea controlului financiar preventiv pentru cheltuielile efectuate din
bugetul propriu;
5. exerciti controlul zilnic asupra operaliunilor efectuate prin casierie gi asigurd incasarea
la timp a creditelor gi lichidarea obligaliilor de plati;
6. intocmegte documentele de plati citre unitdtile bancare, urmdregte primirea la timp a
extraselor de cont;
7. asigurd incadrarea corecte pe subdiviziunile clasificatiei bugetare a mijloacelor
financiare necesare, precum 9i a cheltuielilor efectuate;
8. intocmegte gi transmite ddrile de seamd privind execulia bugetului propriu;
9. gestioneazd toate mijloacele fixe 9i obiectele de inventar din patrimoniul Serviciul Public
Judelean de Administrare a Domeniului Public ai Privat Galali, ori date in folosinte
personalului, efectueazi inventarierea periodicd, conform legislaliei in vigoare;
10. intocmegte gi prezintd spre aprobare raportul privind rezultatele inventarierii precum 9i
listele cu mijloacele fixe gi obiectele de inventar propuse pentru casare;
1 f . intocmegte situatia activititilor autofinantate;
12. tine evidenta cheltuielilor de func{ionare;
13. conduce evidenla contabild a fondurilor bugetare alocate pentru efectuarea
cheltuielilor proprii;
14. efeclueazd pldlile pe baza documentelor justificative, avizate de gefii compartimentelor
de specialitate, vizate de control financiar preventiv gi aprobate de ordonatorul de credite
in limita creditelor bugetare aprobate pe destinatiile respective;
15. organizeazd evidenta incasirii veniturilor bugetare, urmerind corelatia intre volumul
incasdrii acestora gi cheltuielile ce trebuie acoperite;
16. urmdregte gestionarea valorilor materiale, a obiectelor de inventar, mijloacelor fixe gi a
mijloacelor binegti, debitorilor 9i creditorilor, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;
17. exercitd controlul zilnic asupra operaliunilor efectuate prin casierie gi asigure incasarea
la timp a debitelor stabilite in sarcina salarialilor;
18. organizeazi evidenta operaliunilor de casd in conformitate cu regulamentele in
vigoare, efectudnd pld{i 9i incasdri in numerar;
19. intocmegte statele de plati pentru salariati pe bazl de stat nominal de personal
aprobat gi a pontajelor;
20. fundamenteazA, in colaborare cu celelalte compartimente, necesarul de materii prime,
materiale, combustibil, piese de schimb, inventar gospoddresc ai rechizite;
21. analizeazd ofertele de pret din punct de vedere financiar depuse de ofertanli pentru
atribuirea contractelor de achizitie publicd;
22. coordoneazd instalarea programelor gi service-ului la aplicaliile instalate pe
sistemele de calcul din cadrul Serviciul Public Judetean de Administrare a Domeniului
Public Ai Privat al Judetului Galati;
23. tine evidenta contabild a veniturilor gi urmaregte incasarea lor prin corespondenta
regulati cu debitorii;

institutiei.
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Cu privire la activitatea :S.L 9i S.S.M..'
1. organizeazd qi activitatea de sdnitate gi securitate a muncii precum gi

Public Judelean deactivitatea de paza 9i stingere a incendiilor la nivelul Serviciului
Administrare a Domeniului Public ai Privat al Judelului Galali;
2. organizeazd gi coordoneazd comitetul de senetate 9i securitate in muncd;
3. asiguri evaluarea riscurilor de accidentare 9i imbolndvire profesionald la locul de
muncd;
4.controleazi pe baza programului de activitate, toate locurile de muncd, in scopul
prevenirii accidentelor de munci gi imbolniviri profesionale;
5. verificd periodic dacd noxele se incadreazd in limitele de nocivitate admise pentru locul
de munc6, pe baza misuritorilor efectuate de citre organismele abilitate;
6. igi dd avizul la angajarea personalului, respectiv daci acesta corespunde cerin{elor de
securitate gi senetate;
7. asigurd instruirea gi informarea personalului in probleme de sdndtate gi securitate a
muncii gi PSl, atAt prin cele trei forme de instructaje (introductiv, general, la locul de
munce gi periodic) cAt qi prin cursuri de perfectionare;
8. intocmegte pe baza numdrului de salariati 9i a specificului locurilor de munci, lista cu
materialele gi echipamentele de proteclie a muncii, urmiregte achizifionarea acestora 9i
intervine ori de c6te ori se inregistreazd vicii in aprovizionare gi in utilizarea materialelor gi
a echipamentelor de protectie a muncii;
9. colaboreazi cu serviciul medical in fundamentarea programului de mdsuri de protec{ie
a muncii, elaboreazd programul de mdsuri de protec{ie a muncii pe intreaga unitate 9i
urmdregte aducerea lui la indeplinire;
10. organizeazd, verifica gi controleazd colectarea selectivi a degeurilor aga cum prevede
legislatia in vigoare;
11. urmiregte desfdgurarea activitdlii de predare in vederea reciclirii 9i valorificdrii
degeurilor colectate selectiv;
12. urmiregte imbun6tilirea continue a condiliilor de munci;
13. organizeazd examenul medical periodic Ai tine evidenla figelor medicale individuale ale
salariatilor;
14. are obligalia de a obline gi reaviza toate autorizatiilor necesare functiondrii Serviciului
Public Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judelului Galali;
15. solicitd gi obline toate avizele gi autorizatiile de securitate la incendiu necesare pentru
desfdgurarea activitelii in conformitate cu dispoziliile legale;
16. asigurd instruirea personalului Serviciului Public Judetean de Administrare a
Domeniului Public Ai Privat al Judelului Galali privind regulile de apdrare impotriva
incendiilor;
17. asigura echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apdrare impotriva incendiilor,
prevdzute in documentaliile tehnice fdcute la nivelul instituliei 9i prevdzute de normele
legale;
18. asigura intocmirea instrucliunilor de apdrare impotriva incendiilor, proprii institutiei 9i le
prezintd spre aprobare Directorului General;
19. stabilegte atribuliile privind apdrarea impotriva incendiilor, ce revin intregului personal;
20. evalueazd nivelul de apirare impotriva incendiilor 9i stabilegte misurile de optimizare
a capacititii de apdrare impokiva incendiilor;
21. indeplinegte obligaliile privind asigurarea evacudrii persoanelor 9i bunurilor in caz de
incendiu;
22. identifica riscurile profesionale la nivelul institutiei 9i propune masuri in vederea limitdrii

9i inldturdrii acestora;
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23. inlormeazd i acestora despre riscurile profesionale.

Cu privire
1. primegtefi admi nivelul unitdlii, o predd conducerii unitetii gi

apoi, confofm rezol compartimentelor vizate;
2. executd editarea adrese gi a altor materiale primite de la
conducere;
3. urmdregte in termen a corespondentei;

la xerox a materialelor necesare;4. asigure multip

legdturile;
6. rispunde de gestiunea 9i gospoddrirea bunurilor din patrimoniul Serviciului Public
Judelean de Administrare a Domeniului Public ai Privat al Judetului Galati;
, aflate in dotarea biroului;
7 . informeazd operativ conducerea asupra problemelor primite;
8. indosariazd gi arhiveaze documentele ce fac obiectul activitilii desfigurate.

Art.26. Atribu[iile Serviciul Administrativ, Aprovizionare, Marketing:
1. asigurS conditii optime de desfSgurare a activitdlii pentru toate compartimentele
funclionale ale unitdtii;
2. asigurd baza materiald 9i echipamentele necesare desfdguririi activitdlii curente,
precum gi intretinerea 9i apdrarea operativa a acestora;
3. asigurd combustibilul necesar pentru autoturismele 9i mijloacele de transport din dotare
gi gestioneazi foile de parcurs;
4. elibereazd bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor gi

line evidenla acestora urmirind ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul si nu
depdgeascd capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora;
5. organizeazd 9i urmdregte curdlenia, igienizarea gi asigurarea microclimatului pentru
spaliile folosite de cdtre salarialii Serviciul Public Judetean de Administrare a Domeniului
Public ai Privat Galali;
6. intocmegte gi verificS, centralizarea tuturor solicitdrilor compartimentelor, birourilor,
serviciilor gi sectoarelor din cadrul unitilii 9i estimeazd valorile acestora, in vederea
stabilirii planului anual de achizilie publicd 9i stabilirea procedurilor de achizi{ie ce urmeazd
a se efectua in decursul anului;
7. intocmegte caiete de sarcini pentru achizi{iile publice;
8. transmite in teritoriu caracteristicile tehnice ale produselor achizi{ionate in conformitate
cu caietul de sarcini in vederea evaludrii 9i receptiei acestora;
9. participd la organizarea licitaliilor gi a selectdrilor de oferti, in condiliile legii;
10. inregistreazd, analizeazl, reparlizeazd gi urmdregte referatele de necesitate, din
cadrul unititii, in vederea solutiondrii acestora in conditii optime;
't 1. urmdregte derularea contractelor incheiate, prin atribuire directi 9i a celor a cdror
akibuire este exceptate de la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 3412006;
12. organizeazi 9i controleazd activitatea de arhivare a documentelor specifice
compartimentului
13. indeplinegte alte atribulii, potrivit dispozitiilor legale, primite spre solutionare de la gefii
ierarhici superiori;
14. menline legitura intre furnizorii/prestatorii de servicii gi unitate pentru o bund
aprovizionare, urmerind contractele de achizitie publicd cu exceplia contractelor incheiate
prin atribuire directd 9i a celor care nu fac obiectul O.U.G nr. 3412006, de la semnare p6ni
la finalizare;
15. urmdregte respectarea clauzelor din contractele de achizilii privind cantitatea 9i prelul
bunurilor comandate sau serviciilor prestate, precum gi respectarea termenelor de livrare
angajate de cdtre fiecare contractant;

5. primegte gi transmite notele telefonice la nivelul institutiei, asigurand operativ toate
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16. verificd nota de receplie 9i facturi, privind cantitatea,
prelul 9i lea

pa necesitatea incheierii de acte aditionale la17. i

contracte, de finalizarea contractelor de achizitie
publici, cu privire la cantitetilor de produse, servicii gi lucrdri sau
de prelungire a d
18. intocmegte caidrdle de'
contractelor de furnizare, p

derulSrii unor noi proceduri de atribuire a
pentru buna desfdgurare aigi executie lucrdri

activitS!ii;
19. intocmegte comenzi lunare gi zilnice cdtre furnizori, pe baza contractelor incheiate gi in
functie de referatele;
20. asigurd intrelinerea curentd a tuturor clddirilor in care igi desfdgoard activitatea
unitatea;
21. ealizeazd investitiile aprobate in conditiile legii;
22. administreazd contractele de achizitie publicd realizeazi activitdti cu caracter tehnic,
din momentul incheierii contractului de achizitie 9i pAni la momentul finalizirii acestuia;
23. asigurd utilizarea, gestionarea gi intretinerea curentd a aparatelor de comunicatie, a
copiatoarelor 9i relelei de calculatoare 9i magini de scris;
24. vizeazd necesarul de materii prime, materiale gi reparatii curente ale aparaturii gi

echipamentelor din dotare;
25. prospecteazd piata, estimAnd valoarea contractului de achizitie publicd de atribuit 9i
stabilegte prelurile produselor destinate comercializirii 9i cel al serviciilor prestate;
26. atribuie contractele de achizilie publici, prin aplicarea uneia din procedurile stipulate
de lege (licitalie deschisS, licitatie restrAnsd, dialog competitiv, negociere cu publicare de
anunt, negociere fdrd publicare anunt, cerere de oferti de pret, achizitie directd) pentru
produse, servicii gi lucriri;
27. afiioneazd in vederea soluliondrii neconformitdlilor, a defectelor apdrute pe parcursul
execuliei lucririlor, precum gi a deficientelor proiectelor, la sesizarea responsabilului cu
execu!ia lucrdrii;
28. colaboreazd cu compartimentul specific, pentru fiecare caz, pentru intocmirea
documentaliei pentru organizarea procedurilor de achizitie publicd, in conformitate cu
legislalia in vigoare;
29. impreund cu persoana responsabila de la Compartimentul Resurse Umane intocmegte
dispozilia pentru stabilirea comisiei de licitalie, potrivit legisla{iei in vigoare;
30. verifici, cu ajutorul compartimentului specific, ofertele tehnice depuse de ofertanli;
31 . intocmegte procese verbale, hotdrAri de adjudecare 9i comunicdri ale rezultatelor
procedurilor aplicate;
32. in situatia casarii mijloacelor fixe, organizeazd licita{ii pentru valorificarea bunurilor
scoase din funcfiune, cu aprobarea Consiliului Judelului Galali, conform normelor in
vigoare;
33. pdstreazS, evidenliazd, indosariazd 9i arhiveazi documentele ce fac obiectul activitilii
desfdgurate;
34. incheie contracte de v6nzare-cumpdrare 9i prestdri-servicii cu clientii, respectind
prevederile acestora 9i linand cont de particularitdlile fiecdruia;
35. intocmegte acte adi{ionale la contractele clientilor;
36. participi la recepliile lucririlor de construclii, in baza dispozitiei emise de citre
directorul general;
37. participd la licitaliile organizate de alte autoritdli contractante, in calitate de ofertant;
38. monitorizarea funclionarii tehnicii de calcul in vederea asigurerii necesarului de
componente consumabile gi acordarea service-ului in timp util;
39. administreazd, gestioneazi 9i asiguri asisten{d tehnicd pentru reteaua de calculatoare
a unitSlii, pentru exploatarea ra{ionald a echipamentului informatic.
40. intocmegte raportul de achizitie publicd anual gi il trimite Direcliei de monitorizare a
achiziliilor publice ;
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41. indeplinegte rice de lege, trasate de conducerea
unitd{ii, in itate
42. i de problemele rezultate din specificul
activitd!ii

Art.27. Atribu!iile sunt urmitoarele:
1. asigurd buna exploatare a auto, mijloacelor de transport, utilajelor 9i
echipamentelor conform legislatiei in vigoare;
2. face propuneri pentru aprovizionarea unitdlii cu carburanti, lubrifian{i gi piese de schimb
9i accesorii necesare funclionarii autovehiculelor 9i mijloacelor de transport din dotare 9i
certif ica necesitatea acestora ;

3. se ocupa de intrelinerea 9i buna funclionare a parcului auto, utilajelor gi echipamentelor;
4. asigurd gestionarea gi verificarea tehnica a parcului auto, utilajelor gi echipamentelor;
5. stabilegte modul de completare a foilor de parcurs in vederea exploaterii in conditii de
legalitate a parcului auto;
6. urmiregte gi tine evidenta anuntdnd in timp util efectuarea reviziei tehnice a
autovehicu lelor;
7. asigurd fundamentarea 9i rapoartele de necesitate in vederea dotdrilor cu magini gi
ech ipamente;
8. intocmegte lucrdrile de decontare a consumurilor lunare de carburanli gi lubrifian.ti
pentru autovehiculele din dotarea unitetii;
9. urmdregte plata obligatiilor unitilii catre stat pentru autovehiculele din dotare: asigurdri
auto, taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.
10. face propuneri pentru achizitionarea de piese de schimb gi accesorii necesare
reparaliilor curente ale autovehiculelor, mijloacelor de transport, utilajelor gi

echipamentelor atunci cand este cazul 9i certifici necesitatea acestora;
11. coordoneazd gi asiguri asistenld tehnici pentru staliile de pompare din pddurea
GArboavele gi punctul de protectie Zdtun;
12. urmdregte lucrdrile de reparalii curente gi capitale la obiectivele din dotarea Serviciului
Public Judetean de Administrare a Domeniului Public Ai Privat Galati;
13. intocmegte pontajul zilnic al muncitorilor din subordine.

Art.28. Atribuliile Serviciul de Gestionare, Exploatare gi intre[inere a Domeniului
Public Ai Privat sunt urmitoarele:
'1. asigurd gestiunea patrimoniului public ai privat al Serviciului Public Judelean de
Administrare a Domeniului Public ai Privat Gala{i, organizeazd gi supravegheazd modul de
intrebuinlare a bunurilor mobile 9i imobile apartin6nd acestuia;
2. tine evidenta fizicd gi gestioneazi mijloacele fixe gi obiecte de inventar din patrimoniul
unititii;
3. intocmegte necesarul de mijloace fixe 9i obiecte de inventar in vederea achizitiondrii lor
conform legislaliei in vigoare;
4. face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe 9i obiectelor de inventar uzate fizic sau
moral ;

5. inventariazd in mod periodic patrimoniul Serviciului Public Judetean de Administrare a
Domeniului Public Ai Privat Galati;
6. asigurd administrarea, intrelinerea 9i pdstrarea staliilor verzi ce apa(in domeniului
public ai privat al Consiliul Judetului Galali;
7. asigurd, prin baze de produclie proprii gi prin achizilii, in condilii legale, materialul
dendrologic, floricol gi de inmultire, necesar intrelinerii gi dezvoltdrii spaliilor verzi ;

8. asigurd unitatea de conceplie gi dezvoltare a zonelor verzi;
9. urmdregte menlinerea, intrelinerea gi dezvoltarea spatiilor verzi, parcurilor, a
perdelelor de proteclie, a aranjamentelor peisagistice cu functie ecologici, estetice gi
recreativd;

note,
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10. asigurd buna
joace pentru copii
1 1 . conceplia gi y'ezvoltarea mobilierului urbanistic;
12. asigurd mentatia zonelor verzi $i urmdregte
realizarea rilor;
13. intocmegte schile 9i
14. intocmegte lunar de urmiregte respectarea 9i incadrarea in
consumuri conform no rn vrgoare;
15. planifici gi prog necesarul de aparatu16, necesare
desfdguririi normale a activitdtii;
16. intocmegte raportul zilnic de productie gi situatia de lucrdri lunare Si rispunde de
incadrarea in normele de timp 9i in normele de consum a materiilor prime lustificAnd
consumul de materiale gi combustibil;
17. rdspunde de intocmirea tuturor documentelor necesare 9i de intocmirea situaliilor de
lucrdri gi de incadrarea acestora Tn normele legale in vigoare;
18. rdspunde de corelarea documentelor de intrare 9i iegire de materii gi materiale 9i
rdspunde de verificarea incadrdrii corecte a lor in situatiile de lucriri;
19. executi pe faze gi operalii toate lucrdrile incredinlate Serviciului Public Judelean de
Administrare a Domeniului Public Ai Privat Galali;
20. solicitd din timp documentaliile pentru lucrerile ce urmeazi a se executa trimestrial,
semestrial, anual;
21. confirmd activitatea moto-uneltelor;
22. intocmegte pontajul zilnic al muncitorilor din subordine
23. in perioada sezonului rece participd cu personalul muncitor la inldturarea zdpezii de pe
carosabil gi imprSgtierea materialului antiderapant.

Art.29. Atributiile Biroului Dezinseclie, Dezinfecfie, Deratizare, lgienizare 9i
Salubrizare sunt urmitoarele:
1. presteazd servicii de dezinseclie, dezinfectie gi deratizare atAt in cadrul Serviciului
Public Judetean de Administrare a Domeniului Public 9i Privat Galati cat gi pentru divergi
beneficiari in conformitate cu normele legale in vigoare;
2. inainte de inceperea lucririlor de dezinsec{ie, dezinfeclie gi deratizare, anun!5
beneficiarii lucrdrilor, emilAnd un preaviz de execulie a lucririlor pe care il aduce la
cunogtintd beneficiarului cu cel pulin 5 zile inainte;
3. verifica la inceputul lucririlor dacd persoana de contact a beneficiarului are calitatea de
reprezentant a acestuia;
4. la sfArgitul lucrdrilor reprezentantul operatorului are obligalia de a inm6na persoanei de
contact un afigaj informativ de avertizare asupra prezentei gi toxicitSlii substan{elor
utilizate;
5. dupd efectuarea lucrdrilor reprezentantul operatorului completeazd bonurile de lucru 9i
le prezintd persoanei de contact in vederea confirmirii;
6. avizeazd obiectivul in cazul in care lucrarea nu a putut fi efectuatd;
7. intocmegte pontajul zilnic al muncitorilor din subordine.

CAPITOLUL V - ACTE UTILIZATE LA NIVELUL
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC 9I
pRlvAT GALATT gt REGULTLE DE ELABORARE, RESPECTTV, DE EMTTERE A

ACESTORA

Art.30. Potrivit competen{elor se emit urmitoarele tipuri de acte:
1. dispozilia reprezinti actul prin care directorul general dispune, gi care va indeplini
urmdtoarele conditii:
- dispoziliile se inregistreazi intr-un registru special, numerotarea fic6ndu-se anual;

bdnci, gritare, mese, aparat2 de
rvele gi lacul Zdtun;
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- autenticitatea d cdtre Directorul General;
scrisi 9i nu se confundd cu- dispozitia se

"dispozilia" in st
emite
lde ice.

2. nota de u destinatar, prin care Contabilul gef,
Directorul General Adj gefii de mente igi exercitd puterea ierarhice, in
conditiile prezentului Nota de serviciu va avea urmdtorul regim:
- in nota de serviciu se
se consideri necesar,

consemna cu exactitate, sub semndtura emitentului, atunci cdnd
care dintre subordonati, 9i in ce termen hebuie se realizeze o

anumitd activitate;
- salariatul destinatar poate contesta nota de serviciu la superiorul ierarhic al emitentului
care o poate confirma, modifica sau infirma, prin proprie voin!6 sau in baza avizelor de
specialitate pe care le considerd necesare. Nota de serviciu infirmati nu produce efecte;
- notele de serviciu se consemneazd intr-un registru special, pdstrat la secretariat,
numerotAndu-se anual;
- nota de serviciu se comunice destinatarului sub semniturd, cu men(ionarea datei, pe
copia care se pistreazi la secretariat;
- nota de serviciu comunicatd gi neinfirmati constituie prob6 pentru antrenarea rdspunderii
salariatului care nu o respectd.
3. instrucliunea este un act prin care angajatii aflati in posturi de conducere organizeazd
concret modul de desfdgurare a unei activitdli precise, din domeniul lor de
responsabilitate, potrivit prezentului regulament. lnstrucliunea va avea urmitorul regim:
- elaborarea instrucliunilor, in domeniile lor de responsabilitate, este una dintre obligaliile
esenliale ale Directorilor Generali gi ale celorlalti gefi de compartimente distincte. Daca o
anumita activitate cunoagte deficiente gi ea nu a fost organizatd printr-o instrucliune, ori
instrucliunea este necorespunzdtoare, culpa apa(ine in exclusivitate angajatilor care
ocupe functii de conducere sau Directorului General al Serviciului Public Judetean de
Administrare a Domeniului Public Ai Privat Galati;
- instrucliunea are caracter obligatoriu 9i ea va fi adusd la cunogtinla Directorului General,
inainte de aplicare;
- instructiunea, semnate de emitent, se comunice, sub luare de semndtur5, tuturor
angajalilor din compartimentul in care se desfegoare activitatea la care se referd;
- instrucliunile considerate necorespunzdtoare pot fi contestate de orice salariat, la
Directorul General. Primind o asemenea contestatie, Directorul General dispune verificdri
gi solicitd avizele pe care le considerd necesare, dupi care confirmd, modificd sau infirmi
instrucliu nea. I nstrucliunea infirmatd nu produce efecte;
- instrucliunile se consemneazd in registrul notelor de serviciu, pdstrat la secretariat. Un
exemplar al instrucliunilor se pdstreazd la secretariat.
- instruc{iunea comunicati gi neinfirmatd constituie probi pentru antrenarea rdspunderii
angajatului care nu o respectd.
4. referatul este actul prin care orice angajat poate face o sesizare sau o solicitare in
interesul Serviciul Public Judelean de Administrare a Domeniului Public ai Privat Galali.
Referatul se semneazd intotdeauna de emitent, se depune la secretariat gi urmeazi
circuitul corespondenlei
5. raportul este actul prin care un compartiment din cadrul Serviciul Public Judetean de
Administrare a Domeniului Public Ai Privat Galati sau un angajat igi prezinti concluziile
scrise cu privire la o problemi, o activitate sau o situatie incredinlati spre studiu, analizA,
urmdrire, realizare sau verificare. Raportul se semneazd intotdeauna de persoana
autorizatd gi se depune, dupi caz, la secretariat sau direct la autoritatea care l-a solicitat.
6. scrisoarea este actul prin care se comunicd in exterior un mesaj sau o informalie ori se
rdspunde la o scrisoare primitd din exterior. Are dreptul de a expedia scrisori sau de a
rispunde la scrisorile primite numai Directorul General. Acest drept se poate delega de
Directorul General prin dispozitie.
7. cererea este actul prin care orice angajat poate solicita instituliei rezolvarea unei
probleme de ordin personal. Cererea se adreseazd Directorului General sau gefului
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ierarhic, dupd
intotdeauna la

de solicitant. Cererile se depun

8. actele fin specific, regimul lor este stabilit de
legislatia in rglterie.
9. ordinul de deplasare, 'se dispune efectuarea unei deplasdri 9i
pe baza cdruia se in materie, cheltuielile de deplasare.
10. foaia de actul tipizat prin care se justifici, potrivit reglementirilor,
activitatea parcului al institu{iei.
11. copii dupd documentele reprezentand actele care reproduc con{inutul acestora 9i se
elibereazd persoanelor indreptetite, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL VI - CIRCUITUL $I URMARIREA CORESPONDENTEI

Art.31. Prin corespondenli, in sensul prezentului capitol, se inteleg toate actele care sunt
primite de institu{ie, circuld in interiorul acesteia sau care sunt expediate de institulie.
Art.^32. (1) Primirea 9i expedierea corespondenlei se face prin secretariat.
(2) lnregistrarea se face in registru tipizat, incepAnd de la 1 la data de 1.1. 9i incheindu-se
la data de 31.Xll. a fiecirui an.
(3) La inregistrare se aplici sus, pe collul din dreapta de pe prima pagind a documentului,
parafa de inregistrare.
(4) Cererile 9i alte acte prezentate personal de cei care le-au intocmit se inregistreazi,
comunicAndu-li-se pe loc numerul de inregistrare.
(5) Primirea gi inregistrarea documentelor se face intre orele 800-1600 de luni pand vineri.
(6) Dupd inregistrare, corespondenla primitd este prezentatd Directorului General pentru a
fi distribuitS.
(7) Corespondenta cu rezolufia Directorului General se preia de secretard gi se predi la
compartimentul sau persoanei cdreia ii este adresatd, spre rezolvare, in aceeagi zi.
(8) Compartimentul sau persoana cirora li s-a repartizat corespondenla respective sunt
obligate sd o rezolve in termenul cerut, iar dace acest termen nu este prevezut, rezolvarea
nu trebuie si depdgeascd 30 de zile de la data inregistririi corespondenlei.
(9) Corespondenta este considerata rezolvatd, daci rdspunsul insugit gi semnat de
persoana autorizati a fost expediat celui interesat.
(10) La secretariat se va inscrie intr-o eviden!5 speciald coresponden{a cu termen, 9i cu 5
zile inainte de expirarea termenului, secretara va lua legdtura cu persoanele cdrora le-a
fost repartizatd respectiva corespondenld, spre atentionare. Dacd se constatd
corespondenta nerezolvati la termenul stabilit, se intocmegte un referat care se
inainteazd Compartimentului Resurse Umane.
(1 1) Corespondenla pentru expediat se semneazd de Directorul General sau persoanele
imputernicite, cu exceplia actelor bancare, care se semneaze de persoanele care au
specimenele de semnetura la bancd.
(12) Expedierea se face de citre secretarS, menfion6ndu-se pe plic adresa corectd 9i
numirul cu care a fost inregistrat actul la intrare.
(13) lnainte de expediere, coresponden{a se scade in registrul intrare-iegire de la
secretariat, iar copia actului expediat se inapoiazd celui care l-a intocmit, spre pastrare.
(14) in anumite situalii, Directorul General poate dispune ca anumite acte sd fie expediate
cu confirmare de primire.
(15) Arhiva se constituie pe baza indicatorului termenelor de pdstrare 9i a nomenclatorului
dosarelor.
(16) in cazul cAnd se infiinteazd noi compartimente de activitate, nomenclatorul-indicator
se completeazd, in mod corespunzdtor cu denumirea acestora gi a actelor create, grupate
pe probleme gi termene de pdstrare.
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(17) Dosarele ite i ise predau prin grija directorilor sau
gefilor di ului Public Judelean de Administrl a
Domeniului
(18) numerotate paginile,
sigilate gi e dosarele.
(19) Pe copeda se menlioneazi indicativul din nomenclator, continutul dosarului, data
inceperii, data incheierii, numdrul de file, termenul de pdstrare.
(20) Predarea documentelor de citre compartimente la arhivd se face pe bazd de
inventare, intocmite pe termene de pdstrare a documentelor.
(21) Pdstrarea documentelor se face in depozite special amenajate, unde sd nu mai fie
depozitate alte materiale.
(22) linerea evidenlei arhivei se face in registru de evidenli curente.
(23) Eliberarea unor copii dupd documentelor aflate in arhivd se face cu aprobarea
Directorului General, prin grija persoanei responsabila din cadrul Compartimentului
Resurse Umane.
(24) Arhiva se ageazi in rafturi, grupate pe compartimente de muncd, ani gi termene de
pistrare-
(25) Se va avea in vedere se nu se intre cu surse de foc in arhiv6, sd se combati
prezenta rozdtoarelor 9i a umezelii.
(26) Seleclionarea documentelor aflate in arhivd se face anual de comisia de selectionare
care se constituie prin decizie.
(27) Sunt selectionate documentele cu termen de pastrare expirat.
(28) lnventarele dosarelor avizate de comisia de seleclionare pentru a fi eliminate sunt
insotite de un proces-verbal semnat de membri comisiei gi aprobat de Directorul General
gi sunt inaintate la Arhivele Statului pentru confirmare.
(29) Dupe primirea confirmirii, documentele se predau la unitatea de colectare a
degeurilor.
Art.33. $tampilele Serviciului Public Judelean de Administrare a Domeniului Public Ai
Privat Galati vor fi pdstrate astfel:
- 2 buc. $tampile "RomAnia - Consiliul Judelului Gala{i - Serviciul Judetean de
Administrare a Domeniului Public Ai Privat al Judetului Galali " - se pdstreaze in cadrul
Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane si PSI-SSM.

CAPITOLUL VII- DISPOZITII FINALE

Art.34. Problemele legate de prezentul regulament se solulioneazd prin hotdrAre a
Consiliului Judelului Galali.
Art.35. Nerespectarea prezentului regulament atrage rdspunderea disciplinari a celui
vinovat.
Art.36. Directorul General, in calitate de conducdtor al institutiei, rdspunde de asigurarea
respectdrii prezentului regulament.
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