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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a  

Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor 

 

Analizând prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, din care reiese necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca, menționând că în sfera 

de autoritate a Consiliului Local se regăsește faptul că acesta are atribuţii privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local. 

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu 

excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 

centrale; 

La inițiativa șefului Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor, având în 

vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Tulca; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul 

Local aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea, organizarea instituţiilor publice de interes local, 

reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 

reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora; 

Luând în considerare prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia angajatorul are obligația să stabilească 

organizarea şi funcţionarea unităţii; 

Ținând cont de faptul că Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) este un instrument de 

conducere care descrie structura unei organizații, prezentând pe diferitele ei componente atribuții, 

competenţe, niveluri de autoritate, responsabilități, mecanisme de relații; 

Menționând faptul că în principal, prin prezentul Regulament au fost definite limitele de 

competenţă și atribuţiile compartimentelor, acesta fiind structurat pe 20 de capitole, respectiv: 

CAP. I – Dispoziții generale, potrivit căruia, consiliile locale pot înființa și organiza instituții și 

servicii publice de interes local, cu personalitate juridică, în principalele domenii de activitate, potrivit 

specificului și nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale și în limita mijloacelor financiare de 

care dispun. Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca este organizat ca serviciu cu personalitate 

juridică în subordinea Consiliului Local Tulca, are patrimoniu propriu, funcționează pe bază de gestiune 

economică și se bucura de autonomie financiară și funcțională, fiind subiect juridic de drept fiscal. Este 

titular al codului unic de înregistrare fiscală și a conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei, 

funcționează cu contabilitate proprie, întocmește în condițiile legii buget de venituri și cheltuieli și 

situații financiare anuale; 

CAP.II – Principalele acte normative care reglementează activitatea serviciului; 

CAP.III – Definiții; 

mailto:serviciu.gospodarire@tulca.ro
https://primaria.tulca.ro/


 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BIHOR 

Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca 

CIF 44960308 
Comuna Tulca, Sat Tulca, nr. 668/H, cod poștal 417600 

Tel. / Fax: 0259.314.894 / 0259.314.896 

Email: serviciu.gospodarire@tulca.ro 

Website: https://primaria.tulca.ro/   

 
CAP.IV – Obiectul de activitate respectiv, amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor 

verzi, „Activități de întreținere peisagistică”, Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 

menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, „Colectarea deșeurilor nepericuloase, 

salubritate”, Prestări servicii cu utilajele din dotare, „Lucrări de pregătire a terenurilor”, Deservirea, 

întreținerea și administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, Lucrări de 

întreținere a domeniului public și privat și „Captarea, tratarea şi distribuţia apei”; 

CAP.V - Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi - Amenajarea, întreținerea și 

înfrumusețarea zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice și a locurilor de joacă pentru copii sunt în 

responsabilitatea Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca; 

CAP.VI – Structura organizatorică. Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca are în 

structura sa următoarele compartimente funcționale: Compartiment Financiar Contabil, Compartiment 

Apă-Canal și Compartiment Administrare Comunală 

CAP.VII – Conducerea și controlul. Consiliul Local al comunei Tulca este organul suprem de 

conducere al serviciului. Conducerea S.P.G.C.T. este asigurată de un șef serviciu, numit în baza 

concursului organizat în condițiile legii, având puteri depline de reprezentare şi administrare a 

serviciului, pe o perioadă nelimitată; 

CAP.VIII – Atribuțiile șefului de serviciu. Acesta asigură conducerea, îndrumarea și controlul 

compartimentelor. În absența șefului de serviciu, atribuțiile acestuia sunt preluate de șeful 

compartimentului financiar-contabil; 

CAP.IX – Atribuțiile Compartimentului Financiar – Contabil, acesta asigură îndeplinirea în 

conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca față 

de bugetul de stat; 

CAP.X – Atribuțiile Compartimentului Apă – Canal respectiv, montarea, repararea instalațiilor de 

apă, canal, de ridicare a presiunii, citește și verifică contoarele de apă la persoanele fizice și juridice, 

executarea transportului pe rutele şi traseele indicate de angajator cu respectarea legislaţiei rutiere; 

CAP.XI – Atribuțiile Compartimentului Administrare Comunală respectiv, execută transportul pe 

drumurile publice, conducând tractoare cu remorci, întreține spațiile verzi, asigură curățenia; 

CAP.XII - Drepturile și obligațiile autorităților administrației publice locale, ale operatorilor şi 

beneficiarilor de servicii de administrare a domeniului public şi privat. Autoritățile administrației 

publice locale acționează în numele și în interesul comunităților locale pe care le reprezintă și răspund 

față de acestea pentru modul în care gestionează și administrează infrastructura edilitar-urbană a 

unităților administrativ-teritoriale și modul în care organizează, coordonează și controlează serviciile de 

administrare a  domeniului public și privat; 

CAP. XIII - Obligațiile și răspunderile administrației publice locale, a instituțiilor publice, a 

persoanelor juridice și a cetățenilor; 

CAP. XIV - Activitatea economică a Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca. 

Exerciţiul economico - financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie ale fiecărui an; 

CAP. XV - Controlul activităţii Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca îl exercită 

Primarul comunei Tulca, prin compartimentul de specialitate și va prezenta Consiliului Local al 

comunei Tulca, situația semestrial și la sfârsit de an financiar; 

CAP. XVI – Litigii. Litigiile serviciului cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa 

instanţelor judecătoreşti; 
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CAP. XVII - Contravenții și sancțiuni sunt prevăzute în Regulamentul de aplicare a O.G. nr. 

21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, potrivit căreia, nerespectarea sau 

neîndeplinirea obligaţiilor şi a responsabilităţilor atrage răspunderea disciplinară, civilă, 

contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate şi se sancţionează potrivit legii; 

CAP. XVIII - Întreţinerea curăţeniei, conservarea şi protecţia mediului înconjurător 

CAP. XIX - Finanțarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat. În funcție de 

natura activității, serviciile de administrare a domeniului public și privat pot fi servicii care desfășoară 

activități de natură economică și care se autofinanțează sau servicii care desfășoară activități de natură 

instituțional-administrativă ori socială și care sunt finanțate prin alocații bugetare; 

CAP. XX – Dispoziţii finale, potrivit cărora, modificarea sau actualizarea regulamentului se va 

supune spre aprobare Consiliului local al comunei Tulca. 
 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Gospodărire Comunală 

Tulca a fost întocmit cu respectarea prevederilor: 

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminitrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003; 

- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002; 

- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, actualizată; 

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată de Legea nr.265/2006, actualizată; 

- O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu Legea 

nr.515/2002 cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată;  

- Legea nr.24/2007, republicată, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 

intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată şi 

actualizată, Legea nr.224/2015 pentru modificarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare; 

- Regulamentul - cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, aprobat prin Ordinul 

Presedintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007; 

- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007; 

- Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizată; 

- Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată. 
 

Pentru punerea în aplicare a acestor dispozițiile legale, pentru a facilita organizarea şi 

funcţionarea autorității publice, se impune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca – județul Bihor, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezentul raport de specialitate.  
 

Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe prin vot.  

 

    Maier Adriana 

   Șef serviciu al Serviciul Public de Gospodărire Comunală Tulca – Județul Bihor 
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