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SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI SRL

CAP. 1. PREZENTARE GENERALA
A r t . l Societatea Comerciala "Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL" Ploieşti s-a înfiinţat
în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 219/28.06.2010 modificată prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 306/30.08.2010, emisă în conformitate cu prevederile Legii nr.
215/2001 (republicată) şi dospoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale modificată
şi completată.
Art.2 Asociatul unic al Societăţii Comerciale "Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL" este
Municipiul Ploieşti, prin Consiliul Local al Municipiului Ploieşti.
A r t . 3 Denumirea societăţii este SC "Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti" SRL, cu sediul
social în strada Văleni nr. 32, Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, cod unic de înregistrare
R027449967 din 01.10.2010, Nr. de ordine Registrul Comerţului J29/1212/01.10.2010.
Art.4 Societatea comercială "Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL" Ploieşti este persoană
juridică română având forma juridică de societate comercială cu răspundere limitată cu capital
integral al unităţii administrativ-teritoriale.
Art.5 Denumirea serviciului public comunitar de utilitate publică, codul unic de înregistrare,
numărul de ordine în Registrul Comerţului, contul, sediul, vor fi menţionate în orice act, scrisoare,
publicaţie ce emană de la aceasta.
Art.6 Sediul serviciului public este în Ploieşti, str. Văleni, nr. 32, iar activitatea se desfăşoară şi în
alte clădiri, construcţii sau amenajări amplasate pe teritoriul Municipiului Ploieşti.
Art.7 Activităţile edilitar - gospodăreşti specifice SC "Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti"
SRL vor asigura:
• satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale cetăţenilor Municipiului Ploieşti;
• continuitatea serviciului;
• ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ale serviciilor prestate;
• dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar - urbane a Municipiului Ploieşti;
• protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
• menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.

CAP. 2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII
Art.8 Societatea Comercială "Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti" SRL Ploieşti are ca
activitate principala: Cod CAEN 8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică .
Art.9 In obiectul de activitate al SC "Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti" SRL Ploieşti se
regăsesc şi următoarele activităţi:
•
administrarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi (parcuri, grădini publice,
zone de agrement, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum şi spaţiile şi
imobilele aparţinând instituţiilor şi agenţilor economici), prin :
- amenajarea zonelor de agrement;
- realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi cu flori, arbuşti şi arbori conform
procedurilor tehnice de execuţie ;
- activitatea de producere a materialului dendrofloricol (arbuşti de foioase, arbuşti de
răşinoase) şi floricol (plante anuale, bianuale, perene) necesar amenajării, decorării
şi înfrumuseţării spaţiilor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement;
activitate ce se realizează în sere şi pepiniere ;
- cultivarea plantelor permanente si a celor pentru înmulţire ;
amenajare de fântâni arteziene, lucrări de întreţinere curente ale acestora;
- activitatea de tăiere şi toaletare copaci, pomi;
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prestarea de servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi către terţi;
comercializarea de răsaduri, material dendrologic, plante de apartament şi flori
tăiate;
- activităţi de realizare a lucrărilor de producere şi montare a mobilierului stradal
(aparate dejoacă pentru copii, panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de şah,
mese de ping - pong, popice, bănci, garduri metalice pentru protecţia spaţiilor verzi
etc.);
- activităţi de proiectare, producere, montare, punere în funcţiune, exploatarea,
verificarea tehnică periodică, repararea, întreţinerea şi siguranţa în exploatare a
echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii
şi spaţiilor de joacă ;
alte servicii recreative oferite în parcuri;
- organizarea de festivităţi sportive, culturale, educative ;
- servicii anexe silviculturii şi exploatării forestiere ;
organizarea, administrarea şi coordonarea activităţii cimitirelor aparţinând municipalităţii
prin :
- elaborarea unui regulament de organizare şi funcţionare prin care se instituie reguli
generale privind serviciile de înhumare;
atribuirea locurilor de concesionare prin concesiune pe termen limitat sau v e c i ;
realizarea construcţiilor funerare, conform prevederilor legale;
încasarea de preţuri, tarife şi taxe speciale de la cetăţenii care deţin locuri de
înhumare;
asigurarea pazei şi ordinii in perimetrul cimitirelor ;
- întreţinerea aleilor, clădirilor, instalaţiilor, împrejmuirilor cimitirelor ;
- lucrări de amenajare morminte, prestări servicii şi execuţie lucrări funerare ;
amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare pe care le are in concesiune;
organizarea şi efectuarea activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a
autovehiculelor care sunt parcate sau ocupa ilegal drumurile publice sau terenurile
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti;
desfiinţarea propriu - zisă a construcţiilor ilegale, edificate pe terenurile ce aparţin
domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti, la solicitarea autorităţilor locale ;
aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţii
administrativ - teritoriale, în conformitate cu actele normative generale la nivel local, cu
hotărârile de consiliu local şi dispoziţiile primarului;
fabricarea de construcţii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
fabricarea ambalajelor uşoare din metal;
activităţi de asfaltare şi plombe asfaltice pe domeniul public şi privat şi către t e r ţ i ;
producere pavele şi borduri;
lucrări de vopsitorie, tinichigerie, zugrăvire, tâmplărie şi dulgherie ;
lucrări de pardosire si placare a pereţilor ;
activităţi de legatorie si conexe ;
lucrări de invelitori, şarpante si terase la construcţii;
lucrări de întreţinere şi reparaţii a maşinilor şi utilajelor din dotare ;
servicii de consultanţă tehnică în domeniul execuţiei de spaţii verzi, servicii de consultanţă
agricolă;
servicii tehnice specializate de monitorizare şi control a principalelor elemente în BgUtifi*L
de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare ;
/^o^"^V
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alte tipuri de comerţ cu ridicata/amănuntul cu produse alimentare şi nealimentare (ghivece,
lumânări etc.) prin magazinele proprii;
comerţ cu amănuntul cu material lemnos şi de construcţii;
comerţ cu amănuntul prin standuri în pieţe ;
activităţi de pază ;
activităţi de întreţinere a sediilor proprii;
activităţi de studiere a pieţei şi sondaj ;
publicitate;
lucrări de grădinărit peisagistic (arhitectură peisagistică);
activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor ;
alte activităţi de spectacole ;
alte forme de învăţământ, mentenanta unităţilor de invatamant;
precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase
din deseurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
sortarea deşeurilor;
depozitarea controlată a deşeurilor ;
activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea;
activităţi imobiliare pe baza de tarife sau contracte ;
închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
lucrări de instalaţii electrice si exploatare a sistemului de iluminat public;
transporturi rutiere de mărfuri, depozitari, manipulări;
administrarea imobilului Stadion „ Ilie Oana" Ploieşti;
cercetare- dezvoltare in ştiinţe naturale si inginerie ;
servicii de administraţie publica generala ;
repararea si întreţinerea altor echipamente de transport.

CAP. 3. PRINCIPII SI CERINŢE ESENŢIALE
Art.10 PRINCIPII:
respectarea autonomiei locale;
descentralizării serviciilor publice, prin creşterea gradului de autonomie a acestora;
responsabilităţii şi legalităţii;
dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;
protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;
asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;
administrării eficiente a bunurilor proprietate publică sau private a municipiului;
participării şi consultării cetăţenilor;
liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.
A r t . l l CERINŢE ESENŢIALE:
• continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
• adaptabilitate la cerinţele beneficiarilor şi gestiune pe termen lung;
• asigurarea accesibilităţii şi nediscriminării;
• transparenţa;
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• dezvoltarea durabilă, protejarea domeniului public şi privat al unităţilor
administrativ teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în conformitate cu
reglementările specifice în vigoare;
• informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii;
• protecţia economică, juridică şi socială a beneficiarilor/utilizatorilor;
• intorducerea unor metode moderne de elaborere şi implementae a strategiilor,
politicilor, programelor şi proiectelor;
• respectarea principiilor de piaţă;
• asigurarea mediului concurenţial.
Art.12 TERMINOLOGIE:
• autorizaţie - act administrativ şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care
se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcţiune, a
modifica, a repara şi a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
• avize preţuri şi tarife - activitatea de analiză şi verificare a preţurilor şi tarifelor,
desfăşurată de autorităţile de reglementare competente a preţurilor şi tarifelor,
concretizată prin emiterea unui aviz de specialitate;
• licenţă - act tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin
care se recunosc calitatea de operator de servicii de utilităţi publice intr-un domeniu
reglementat, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi
publice;
• operator - persoana juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea
recunoscute prin licenţa de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un
serviciu de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit administratrea şi exploatarea
sistemului de utilităţi publice aferent acestuia;
• autoritatea administraţiei publice;
• utilizator- persoana fizica sau juridică care beneficiază, direct sau indirect,
individual sau colectiv, de serviciile de utilitate publică, în condiţiile legii;
• sistem de utilitate publică - ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite
potrivit legii, constând
din terenuri clădiri, construcţii si instalaţii tehnologice,
echipamente şi dotări funcţionale, specifice unui serviciu de utilitate publică, prin a
cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului;
• infrastructura tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilitate publică
destinată furnizării/prestării serviciilor de utilitate publică;
• domeniul public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii,
aflate în proprietatea unităţilor administrativ - teritoriale, care, portivit legii ori prin
natura lor, sunt de folosinţă sau de interes public, declarate ca atare prin hotărâre a
consiliilor locale şi care nu au fost declarate prin lege de uz ori de interes public
naţional;
• stabilirea preţurilor şf tarifelor -procedura de analiză a calculaţiei preţurilor şi
tarifelor, prin care se stabilesc structura şi nivelurile preţurilor şi tarifelor, după caz,
pentru serviciul de utilitate publică;
• modificarea preţurilor şi tarifelor - procedura de analiză a structurii şi nivelului
preşurilor şi tarifelor existente, elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare
competente, aplicată în situaţiile când intervin schimbări în structura costurilor care
conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor;
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• mobilier stradal - aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coşuri de
gunoi, mese de şah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice pentru
protecţia spaţiilor verzi;
• parcare publică - spaţiu special amenajat, aflat pe terenurile ce aparţin domeniului
public sau privat al municipiului, delimitat prin marcaje orizontale perpendiculare sau
oblice faţă de marginea părţii carosabile a drumului şi semnalizate prin indicatoare cu
simbolul „P";
• spaţii verzi - parcurile şi grădinile publice, zonele de agrement aferente
localităţilor, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum şi spaţiile aferente altor
imobile aparţinând instituţiilor şi agenţilor economici;
• loc de înhumare - suprafaţa de teren ocupată de unul sau mai multe morminte;
• contribuţie anuală - valoarea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local, care se
percepe pentru salubrizarea, iluminatul, consumul de apă, întreţinerea patrimoniului şi
împrejmuirilor cimitirelor;
• parc - spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru
vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate
activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populaţie;
• scuar- spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul
ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice,
social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi
tineret sau în alte locaţii;
• gradină publică - teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este
folosit pentru agrenemt şi r jcreere, fiind deschis publicului;
• aliniament - plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului,
realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă;
• autorizaţie de execuţie - document eliberat de societate la cererea
concesionarului/moştenitorului pentru execuţia de fucrări funerare cu: societăţi
comerciale, asociaţii familiale, concesionari/moşitenitori sau rude ale acestora (în baza
actelor doveditoare) care au dreptul de a executa lucrări de construcţii în cimitirele din
Municipiul Ploieşti, cu plata tarifului legal.

CAP. 4. SARCINILE MUNICIPIULUI PLOIEŞTI IN CALITATE
DE DELEGATAR SI ALE SGU PLOIEŞTI SRL IN CALITATE DE
DELEGAT
Art.13 SARCINILE MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
a) elaborarea şi aprobarea strategiilor privind dezvoltarea serviciului public ;
b) aprobarea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului de utilităţi
publice incidente serviciului public precizat;
c) înfiinţarea de noi sisteme ( spaţii verzi, locuri dejoacă, cimitire, spaţii de parcare etc.);
d) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, corelată cu programele de
dezvoltare economico-sociala a muncipiului, de amanajare a localităţilor, urbanism şi
mediu;
e) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii în
vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor existente ;
f) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
g) aprobarea regulamentului serviciului;
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h)
i)
j)
k)

stabilirea indicatorilor de performanţă ai serviciului;
asigurarea controlului privind realizarea indicatorilor de performanţă ;
aprobarea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele noi de investiţii;
aprobarea preţurilor, tarifelor taxelor utilizate în desfăşurarea serviciului, precum şi
ajustarea acestora;
1) sancţionarea concesionarului în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de
sarcini, contractului de concesiune şi regulamentul serviciului.

Art.14 SARCINILE SGU PLOIEŞTI SRL
a)
b)
c)
d)
e)
f)

administrează şi gestionează bunurile date în administrare ca un bun proprietar;
asigură paza şi integritatea bunurilor ;
prestează servicii de calitate tuturor beneficiarilor ;
deserveşte toţi beneficiarii din aria de acoperire fără niciun fel de discriminare ;
urmăreşte realizarea tuturor indicatorilor de performanţă ;
furnizează Municipiului Ploieşti informaţiile solicitate şi asigură accesul la toate
informaţiile necesare verificării, evaluării, funcţionării şi dezvoltării serviciului;
g) pune în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea
costurilor şi la creşterea calităţii serviciului;
h) finanţează pregătirea şi perfecţionarea salariaţilor.

CAP. 5. FINANŢAREA SERVICIULUI
Art.15 Finanţarea cheltuielilor c u r e n t pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publică
care fac obiectul prezentului contract de delegare a gestiunii prin concesiune, precum şi pentru
întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice şi
comerciale, mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor se asigură prin
bugetele de venituri şi cheltuieli ale concesionarilor.
Art.16 Veniturile concesionarilor se constituie prin:
a) încasarea de la clienţi persoane fizice şi juridice, sub formă de preţuri sau tarife aprobate
prin hotărâri ale Consiliului Local, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor
furnizate/prestate.
b) sume de la bugetul local, pe baza facturilor emise lunar conform devizelor de lucrări,
fundamentate şi întocmite cu respectarea prescripţiilor tehnice în vigoare, reprezentând
contravaloarea serviciilor prestate către municipalitate.
Art.17 Principiile care stau la baza modului de constituire a veniturilor operatorului:
a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice;
c) asigurarea egalităţii de tratament a serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte servicii
publice de interes general;
d) recuperarea în totalitate de către operator a costurilor furnizării/prestării serviciilor;
Art.18 Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează pe baza
cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor
aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia
mediului; a costurilor financiare asociate creditelor contractate şi include o cotă pentru crearea
surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor (spaţii verzi, parcări etc.), precum şi o cotă
minimă de profit.
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Art.19 Preturile si tarifele pentru plata serviciilor prestate/furnizate, precum si pentru prestarea
unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, se propun de operatori si se stabilesc, se
ajustează si se modifica prin hotărâri ale Consiliului.
Art.20 Concesionarul va încasa de la utilizatori, în baza chitanţei, bonului fiscal şi/sau facturii
emise contravaloarea tarifelor şi preţurilor pentru serviciile prestate, precum şi contravaloarea
lucrărilor prestate către terţe persoane pe bază de deviz.

CAP. 6. FINANŢAREA SI REALIZAREA INVESTIŢIILOR
Art.21 Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi publice se fac cu
respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea
investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii:
a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;
b) utilizarea veniturilor realizate din prestarea serviciilor pentru dezvoltarea acestora şi a
infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
c) întărirea autonomiei fiscale a unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor
financiare necesare în vederea funcţionării serviciilor;
d) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi interne sau
externe necesare pentru finanţarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în
condiţiile legii;
e) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism,
amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.
Art.22 Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale
municipiului, aferente sistemelor de utilităţi publice a căror gestiune a fost delegată SC Servicii de
Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, st asigură din următoarele surse:
a) fonduri proprii ale operatorului;
b) fonduri de la bugetul local;
c) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite, potrivit legii, la
nivelul municipiului;
e) fonduri transferate de la bugetul de stat, în condiţiile legii;
f) alte surse, constituite potrivit legii.
Art.23 Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale municipiului aparţin domeniului
public al Municipiului Ploieşti.
Art.24 Obiectivele de investiţii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciului delegat, ce implică fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau
fonduri comunitare, promovate de autorităţile administraţiei publice locale, se nominalizează în
listele anuale de investiţii anexate la bugetul local.
Art.25 Obiectivele de investiţii menţionate anterior se realizează cu respectarea prevederilor
legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, a
prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobat, conform legii.
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CAP. 7. REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR UTILIZATE DE
CONCESIONAR IN DERULAREA SERVICIULUI
Art.26 Bunurile cu care se realizează serviciului fac parte din domeniul public al concedentului şi
din patrimoniul concesionarului, după cum urmează:
>

>

>

Bunuri de retur - bunurile care au făcut obiectul delegării prin concesiune, precum şi cele
realizate de concesionar în conformitate cu programele de investiţii şi care au legătură
directă cu bunurile date în administrare, făcând parte integrantă din acestea. Bunurile
obţinute în urma activităţii de investiţii a concesionarului devin bunuri de retur, după ce
delegatul işi recuperează integral valoarea investită, prin amortizare. Bunurile de retur
revin de plin drept, gratuite şi libere de orice sarcini concedentului la încheierea
contractului.
Bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de
delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urma îşi manifestă intenţia
de a prelua bunurile respective în schimbul unei compensaţii, în condiţiile legii;
Bunuri proprii - sunt acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea
concesionarului.
Predarea- primirea bunurilor date în administrare vor fi consemnate în procesul-verbal care
se va încheia în acest scop, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de delegare
a gestiunii prin concesiune.

CAP. 8. CONDIŢII IMPUSE DE NATURA SERVICIULUI
Art.27 Pentru desfăşurarea în bune condiţii a serviciului, operatorul va folosi, exploata şi conserva
întregul patrimoniu indiferent de regimul juridic, astfel încât să asigure continuitatea serviciului.
Pentru aceasta va avea în vedere Yntocmirea programelor anuale de folosire, exploatare şi
conservare în conformitate cu normele în vigoare privind întreţinerea şi reabilitarea patrimoniului.

CAP. 9. CONDUCEREA SOCIETĂŢII
9.1. ADUNARE A GENERALĂ A ASOCIAŢILOR
Art.28 Adunarea Generală a Asociaţilor este compusă din doi reprezentanţi ai municipiului.
Art.29 Adunarea Generală a Asociaţilor este organul suprem de conducere al societăţii care ia
hotărâri privind activitatea acesteia şi asigură politica ei economica şi comercială.
Art.30 Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală.
Art.31 Adunarea Generală a Asociaţilor se va ţine de regulă la sediul societăţii şi pentru motive
întemeiate se poate ţine şi în locul ce va fi indicat în convocare.
Art.32 Administratorii sunt obligaţi să convoace Adunarea Asociaţilor la sediul social, cel puţin o
dată pe an, sau de câte ori este necesar.
Art.33 Convocarea se va face în scris, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de
ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.
Art.34 Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele obligaţii principale :
a) să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului n e t ;
b) să desemneze administratorii şi să îi revoce/demită şi să le dea descărcare de a c t i v i t a t e a ^
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c) să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societăţii desemnând şi
persoana însărcinată să o exercite ;
d) să modifice actul constitutiv.
Art.35 Pentru validarea deliberărilor adunării este necesară prezenţa reprezentanţilor asociatului
care să reprezinte cel puţin jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile
Adunării Generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Art.36 în cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate prevăzute la art.35 adunarea se va întruni la
a doua convocare când va putea să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi din prima
convocare, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
Art.37 Hotărârile Adunării Generale pot fi atacate injustiţie în condiţiile legii.

9.2.ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII
Art.38 Administratorii societăţii sunt aleşi de Adunarea Generală a Asociaţilor, in conformitate cu
OUG nr. 109/2011 cu modificările si completările ulterioare si HG 722/2016.
Art.39 Societatea Comercială "Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti" SRL este administrată de
5 administratori, care constituie Consiliul de Administraţie.
Art.40 Directorul General al societăţii va fi numit de către Consiliul de Administraţie.
Art.41 Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la trei luni, sau ori de câte ori este
nevoie.
Art.42 Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administraţie trebuie să cuprindă:
a) data şi locul unde se va ţine şedinţa;
b) ordinea de zi.
Art.43 In şedinţele Consiliului de Administraţie nu se poate lua nicio decizie asupra problemelor
neprevăzute pe ordinea de zi, decât în caz de urgenţă şi cu condiţia ratificării în şedinţa următoare
de către membrii absenţi.
Art.44 La întrunirile Consiliului de Administraţie, directorii prezintă rapoarte scrise despre
operaţiile executate, iar comitetul de direcţie prezintă registrul deliberărilor sale.
Art.45 La şedinţele Consiliului de Administraţie poate fi convocata şi firma de audit extern, care
are obligaţia de a controla gestiunea societăţii.
Art.46 La şedinţă se întocmeşte un proces-verbal care va cuprinde următoarele :
a) ordinea deliberărilor;
b) deciziile luate ;
c) numărul voturilor întrunite ;
d) opiniile separate, dacă este cazul.
Art.47 Dreptul de a reprezenta societatea aparţine Preşedintelui Consiliului de Administraţie, iar
Vicepreşedintele se va substitui preşedintelui pe perioadele când acesta este în concediu de odihnă
sau în incapacitate temporară de muncă sau în alte situaţii, prin decizie a Preşedintelui.
Art.48 Administratorii nu pot primi, fără autorizarea Adunării Asociaţilor, mandatul de
administrator în alte societăţi comerciale concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să
facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu, sau pe contul altei persoane fizice
sau juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.
Art.49 Administratorii au puteri egale şi vor lucra împreună, decizia trebuind fi luata în
unanimitate. In caz de divergenţă între administratori, va decide asociatul unic.
Art.50 Pentru actele urgente, a căror neîndeplinire ar cauza o pagubă mare societăţii, poate decide
un singur administrator, în lipsa celorlalţi, care se găsesc în imposibilitate, chiar momentană, de a
lua parte la administraţie.
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Art.51 Competenţele Consiliului de Administraţie sunt cele stabilite de Adunarea Generală şi de
lege.
Art.52 Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate
directorilor:
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea
planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor ;
d) supravegherea activităţii directorilor ;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a asociaţilor şi implementarea
hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei, potrivit legii nr. 85/2006.
g) aprobarea schimbării obiectului de activitate, fara a putea privy domeniul si activitatea
principal ale societăţii.
Art.53 Nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul de Administraţie din
partea Adunării Generale a Asociaţilor.
Art.54 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în
limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de
lege sau de prezentul act constitutiv Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a
Asociaţilor.
Art.55 Modul de organizare a activităţii directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de
Administraţie.
Art.56 Consiliul de Administraţie mai are şi următoarele atribuţii:
a) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale ;
b) transmite instituţiilor abilitate de lege modificările statutare, schimbările de componenţă a
Consiliului de Administraţie, a conturilor bancare precum şi a adresei de funcţionare ;
c) angajează programe de parteneriat cu terţe instituţii.
d) alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Consiliului de
Administraţie.
Art.57 Convocarea Consiliului de Administraţie se face de către preşedintele acestuia, la sediul
societăţii.
Art.58 Administratorii sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani.
Art.59 Revocarea administratorilor se face de Adunarea Generală.
Art.60 Pentru activitatea depusă, administratorii vor primi o remuneraţie stabilită de Adunarea
Generală.

9.3. CONDUCEREA CURENTA
Art.61 Conducerea, coordonarea şi organizarea activităţii SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL se asigură de către Directorul General, ajutat de Directorul Tehnic şi de
Directorul Economic, precum si de doi şefi de departamente, şefi de servicii, şefi de birou si şefi
formaţie, numiţi de către Consiliul de Administraţie, a căror atribuţii si responsabilităţi sunt
explicitate in fisele posturilor.
Art.62 DIRECTORUL GENERAL al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL
• Directorul General al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL reprezintă unitatea în
relaţiile cu alte instituţii publice, agenţi economici şi alte persoane fizice şi juridice.
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• Directorul General este împuternicit să semneze actele de angajare, de cheltuieli curente,
comenzi, contracte şi convenţii, dispoziţii de plată în numerar, precum şi documentele, contractele,
actele SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL si altele.
• In exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Directorul General emite decizii.
Sarcinile si responsabilităţile Directorului General sunt următoarele:
1. Organizează, conduce şi gestionează activităţile societăţii conform legilor în vigoare.
2. Asigură aducerea la îndeplinire, prin compartimentele subordonate, a hotărârilor de
Consiliu Local, hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor şi ale Consiliului de
Administraţie.
3. Concepe şi conduce strategii şi politici de conducere şi dezvoltare a societăţii.
4. Stabileşte politica în domeniul calităţii şi politica de mediu.
5. Selectează, angajează, sancţionează, promovează, concediază, eliberează din funcţie
personalul angajat, conform legii.
6. Reprezintă şi angajează societatea în relaţiile cu terţii.
7. Organizează paza incintelor SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL cu personal
propriu instruit sau cu societăţi specializate.
8. Aprobă instrucţiuni de ordine interioară, prin care se reglementează intrarea şi ieşirea
personalului din schimb, interzicerea accesului persoanelor aflate în stare de ebrietate,
condiţiilor de acces a persoanelor străine de societate, îndatoririle salariaţilor etc.
9. Asigură difuzarea dispoziţiilor legale specifice sarcinilor de serviciu şi obligaţiilor legale
ale angajaţilor cuprinse în fişa postului, pentru cunoaşterea şi respectarea lor de către cei în
cauză, precum şi a drepturilor acestora.
10. Ia măsuri pentru popularizarea legislaţiei.
11. Reprezintă interesele SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL în justiţie, prin
compartimentul de specialitate.
12. Aprobă prin decizii, componenţa comisiilor de lucru şi regulamentele de funcţionare ale
acestora, potrivit legii.
13. Aprobă planul anual al achiziţiilor publice, conform atribuţiilor legale ce-i revin.
14. Asigură controlul intern.
15. Emite note interne, reglementări interne, astfel încât: să asigure realizarea, la un nivel
corespunzător de calitate, a atribuţiilor societăţii, stabilite în concordanţă cu propria ei
misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă; protejarea
fondurilor publice impotriva pizrderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei.
16. Asigură respectarea legii.
17. Aprobă Regulamentul Intern al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL cu
consultarea sindicatelor reprezentative la nivel de unitate/reprezentanţii salariaţilor.
18. Asigura elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli propriu, îl supune aprobării
Consiliului de Administraţie şi Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.
19. Asigură inventarierea generală anuală a SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti
SRL în conformitate cu prevederile legale :
• stabileşte sarcinile pentru asigurarea integrităţii bunurilor materiale administrate,
inclusiv în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, controlează modul în care
acestea sunt îndeplinite şi ia măsurile ce se impun potrivit legii, împotriva personalului
subordonat aflat în culpă;
• organizează recepţia şi punerea în funcţiune a mijloacelor fixe noi, primite în dotare
din investiţii sau transferuri; asigură existenţa instrucţiunilor tehnice de folosire şi
întreţinere a utilajelor, instalaţiilor şi maşinilor din dotarea SC Servicii de Gospodărire
Urbană Ploieşti SRL, precum şi cunoaşterea acestora de către personalul caig-ki
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22

23
24
25

26
27
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utilizează; urmăreşte întocmirea şi realizarea programului de întreţinere şi reparaţii a
utilajelor şi instalaţiilor sub presiune;
• organizează recepţia şi răspunde de depozitarea în condiţii de siguranţă şi eliberarea
pentru consum, pe bază ae documente legale, a materiilor prime, materialelor, pieselor
de schimb şi altor bunuri necesare activităţii SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL; urmăreşte constituirea garanţiilor personalului cu funcţii gestionare,
potrivit legii;
Răspunde de calitatea producţiei realizate şi a serviciilor prestate, potrivit legii.
Acordă audienţe persoanelor interesate.
Aprobă graficele de activitate ale serviciilor productive şi asigură aprovizionarea cu
materiale, piese, obiecte de inventar, carburanţi, e t c , necesare desfăşurării activităţii şi
controlează modalitatea în care sunt utilizate.
Asigura desfacerea produselor şi predarea lucrărilor şi serviciilor către beneficiari.
Asigura întocmirea documentelor legale în vederea încasării contravalorii lucrărilor şi
serviciilor prestate şi urmăreşte stadiul realizării veniturilor pe fiecare activitate în parte.
Urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii în
conformitate cu legea securităţii şi sănătăţii în muncă, normelor de aplicare a acesteia,
celelalte acte normative emise în acest domeniu, a normelor I.S.C.I.R., de prevenire a
situaţiilor de urgenţă; de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă.
Organizează prin serviciul de specialitate interviuri/concursuri pentru ocuparea posturilor
vacante.
Asigură relaţia cu presa în probleme de sesizări, articole, materiale, pentru promovarea
imaginii SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL.
Răspunde de realizarea indicatorilor de performanta in conformitate cu prevederile
contractului de mandat.
Exercită şi alte sarcini stabilite prin H.C.L., hotărâri ale Adunării Generale a Asociaţilor si
ale Consiliului de Administraţie, legi sau acte normative şi dispoziţii trasate de Primarul
Municipiului Ploieşti.

Art.63 D I R E C T O R U L T E H N I C este subordonat Directorului General al SC Servicii de
Gospodărire Urbană Ploieşti SRL şi coordonează activitatea următoarelor compartimente aflate în
subordine :
• Biroul I.T.
• Serviciul Proiectare
• Serviciul Tehnico-Administrativ
•
Serviciul Paza
• Biroul Juridic Contencios
Preia prerogativele Directorului General, atunci cand acesta este in concediu de odihna, sau in alte
cazuri de suspendare de drept a contractului de mandat.
PRINCIPALELE SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE DIRECTORULUI TEHNIC SUNT
URMĂTOARELE:
1. Stabileşte sistemul categorial de obiective la nivelul compartimentelor subordonate, ca centre de
profit.
2. Propune strategii si programe cu privire la domeniile de activitate pe care le are in subordine.
3. Organizează eficient forţa de munca din subordine.
4. Dispune în regim de maximă urgenţă, având latitudinea de a aloca toate regjtfM^jimane
specializate pe care le are în subordine, în vederea remedierii disfuncţionalj
compartimentele pe care le coordonează;
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5. Urmăreşte şi răspunde de creşterea performanţelor serviciilor prestate prin utilizarea eficientă a
resurselor existente în compartimentele din subordine.
6. Propune strategii şi programe cu privire la domeniile de activitate pe care le coordonează.
7. Fundamentează proiecte de hotărâri promovate.
8.Se preocupă permanent de asigurarea locurilor de muncă cu materii prime, materiale, piese de
schimb, echipamente de protecţie, pe baza necesarului primit de la compartimentele din subordine,
face propuneri de dotări urmărind realizarea acestora, precum şi implementarea lor atunci când
este vorba de tehnologii şi echipamente noi.
9.Asigură şi răspunde de realizarea volumului de producţie, prestaţie, stabilirea consumurilor şi
valorificarea producţiei:
- asigură centralizarea producţiei şi serviciilor realizate, informând Directorul General
asupra rezultatelor obţinute şi a măsurilor necesare de recuperare a restanţelor;
- stabileşte măsuri tehnice necesare pentru prevenirea şi limitarea calamităţilor,
catastrofelor şi incendiilor;
- asigură elaborarea de grafice lunare, derivate din programul primit de la Directorul
General, cu sarcini şi termene concrete ;
lO.Urmăreşte şi răspunde de modul în care personalul din subordine cunoaşte şi respectă normele
de securitate si sănătate a muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, examinează prin sondaj
cunoştinţele de prevenire şi regulile de protecţie în care se desfăşoară activitatea, paza bunurilor,
normele privind disciplina muncii, potrivit reglementărilor legale şi dispoziţiile de ordine internă.
11.Verifică utilizarea materialelor exclusiv în scopul pentru care s-a efectuat aprovizionarea
locurilor de muncă.
12.Asigură personal sau prin personalul subordonat, documentele legale privind produsele şi
lucrările executate şi recepţionate, precum şi cele care atestă expedierea produselor, respectiv
predarea lucrărilor la beneficiari, pe care le semnează, predând Direcţiei Economice exemplarele
necesare în vederea emiterii actelor de încasare a preţului.
13.Asigura circuitul informational al societăţii.
14.Urmăreşte si răspunde de activitatea juridica a societăţii.
15.Asigură condiţii normale de desfăşurare a inventarierii anuale, conform deciziilor interne date
în acest scop.
16.Controlează şi asigură integritatea tuturor bunurilor primite cu inventar, participând la recepţia
şi la punerea în funcţiune a mijloacelor fixe nou achiziţionate, prilej cu care avizează actele
specific întocmite.
17.Stabileşte sarcini, competente şi răspunderi pentru personalul din subordine pentru domeniul
său de activitate.
18.Răspunde pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor înscrise în documentele
elaborate.
19.Urmăreşte si răspunde de realizarea indicatorilor de performanta ai activităţilor de producţie si
prestări servicii desfăşurate in activităţile subordonate.
20.Raspunde de realizarea volumului producţiei/ serviciilor prestate de serviciile Direcţiei, de
stabilirea consumurilor si valorificarea producţiei/serviciilor.
21.Răspunde de profitabilitatea activităţii compartimentelor productive din structura sa, ca centre
de profit.
22.Raspunde de realizarea termenelor contractuale si calitatea serviciilor, precum si utilizarea
eficienta a resurselor umane subordonate.
23.Răspunde de asigurarea si utilizarea resurselor materiale necesare activităţilor subordonate.
24.Colaboreaza cu Regia Autonoma a Serviciilor Publice Ploieşti, cu diverse direcţii ale Primăriei
Municipiului Ploieşti si alte instituţii specializate pe domeniul sau de activitate.
^s==a^
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25.Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu prevederile legale pentru
neîndeplinirea sarcinilor ce îi revin.
26.Exercită şi alte sarcini stabilite de Directorul General al SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL si Consiliul de Administraţie.
Art.64 DIRECTOR ECONOMIC este subordonat Directorului General al SC Servicii de
Gospodărire Urbană Ploieşti SRL şi coordonează activitatea următoarelor servicii aflate în
subordine:
•
•

Serviciul Financiar-Contabilitate;
Serviciul Comercial Achiziţii si Urmărire Contracte;

PRINCIPALELE SARCINI Şl RESPONSABILITĂŢI ALE DIRECTORULUI
SUNT URMĂTOARELE:

ECONOMIC

1.Asigură realizarea în conformitate cu normele legale în vigoare a activităţilor financiare ale
unităţii privind: integritatea patrimoniului; veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare; balanţa
de verificare a conturilor sintetice (lunar); contul de execuţie bugetară cu anexe conform normelor
Ministerului Finanţelor Publice; plata şi evidenta tuturor drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor,
urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare;
- fundamentează şi întocmeşte proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
- analizează propunerile compartimentelor din cadrul SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL cu privire la necesarul de fonduri pentru îndeplinirea sarcinilor sau, după
caz, executarea lucrărilor ce intra in atribuţiile lor, in vederea întocmirii bugetului de
venituri si cheltuieli;
2.Urmăreşte activitatea financiar - contabilă în cadrul SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti
SRL:
- asigură şi răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea tuturor documentelor
financiar - contabile;
verifică modul de încasare şi cheltuire a sumelor alocate;
asigură inventarierea anuală şi ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi
valorilor băneşti ce aparţin SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL;
3.Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea controlului financiar preventiv conform
prevederilor legii.
4.Răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare pentru domeniul său de activitate.
5.Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu prevederile legale pentru
neîndeplinirea sarcinilor ce îi revin ;
6.Raspunde solidar cu Directorul General pentru realizarea indicatorilor economico-financiari ai
societăţii.
7.Exercită şi alte sarcini stabilite de Directorul General pentru domeniul său de activitate.

CAP. 10 REGISTRELE SOCIETĂŢII SI BILANŢUL CONTABIL
Art.65
a)
b)
c)
d)

Societatea ţine în afara evidenţelor prevăzute de lege :
registrul asociaţilor;
registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale ale Asociaţilor ;
registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie ;
orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.
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Registrele de la punctele a), b) şi c) se ţin prin grija Consiliului de Administraţie.
Administratorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia asociaţilor, registrele prevăzute la punctul c) şi
să elibereze, la cerere, pe cheltuiala acestora extrasele de pe acesta.
Art.66 Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.
Art.67 Nivelul salariilor pentru personalul de conducere şi execuţie al societăţii se stabileşte şi se
poate modifica de Consiliul de Administraţie, cu respectarea limitei minime stabilite de lege.
Art.68 Amortizarea fondurilor fixe ale societăţii se face prin aplicarea normelor stabilite de
Consiliul de Administraţie şi aprobate de Adunarea Generală.
Art.69 Normele prevăzute la art.68 se elaborează în baza reglementărilor în vigoare, ţinându-se
seama de uzura fizică şi uzura morală a fondurilor fixe, precum şi de strategia de modernizare şi
retehnologizare a societăţii.
Art.70 Societatea ţine evidenţa contabilă şi va întocmi bilanţul contabil şi contul de profit şi
pierderi, în conformitate cu normele legale.
Art.71 Asociaţii pot cere pe cheltuiala lor, copii de pe bilanţul contabil si raportul
administratorilor către Adunarea Generală.

CAP. 11 STRUCTURA ORGANIZATORICA
Art.72 Activitatea societăţii este organizată pe formaţii de lucru, birouri, servicii, departamente si
direcţii.
Art.73 Organigrama, statul de funcţii şi statul de personal sunt aprobate de Consiliul de
Administraţie al societăţii.

11.1. STRUCTURA OPERAŢIONALA
11.1.1. DEPARTAMENT ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Art.74 Este subordonat Directorului General si este condus de un sef departament, care preia
prerogativele Directorului Tehnic, atunci cand postul este vacant, sau cand titularul postului este in
concediu de odihna, sau in alte cazuri de suspendare de drept a contractului individual de munca.
Departamentul Administraţia Domeniului Public are, in subordine :
Serviciul Spatii Verzi;
Serviciul Sere si Pepiniere;
Serviciul Parcări Blocări Ridicări;
Serviciul Auto;
Art.75 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1. Stabileşte sistemul categorial de obiective la nivelul serviciilor subordonate, ca centre de profit.
2. Propune strategii si programe cu privire la domeniile de activitate pe care le are in subordine.
3. Organizează eficient forţa de munca din subordine.
4. Verifica si avizează proiectul de buget la nivel de department si urmăreşte cheltuielile astfel
incat sa asigure eficientizarea activităţilor
5 Coordonează defalcarea programului de activităţi si bugetul aferent, pe trimestre.
6. Asigură integritatea tuturor bunurilor primite cu inventar.
7. Urmăreşte si răspunde de realizarea tuturor indicatorilor de performanta aferenţi activităţilor din
compartimentele subordonate, in conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii
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prin concesiune, nr. 14782/15.08.2010, încheiat cu Municipiul Ploieşti, insotit de toate actele
adiţionale.
8. Urmăreşte elaborarea si actualizarea "Registrului local al spatiilor verzi" din intravilanul
Municipiului Ploieşti in conformitate cu Legea nr. 313/2009 si Ordinul 1466/2010.
9. Urmăreşte si respecta Hotărârile Consiliului Municipiului Ploieşti si legislaţia in vigoare, pe
domeniul sau de activitate.
10. Răspunde de armonizarea deciziilor si acţiunilor directorilor, ca premise a punerii in aplicare a
strategiei si politicii globale a societăţii.
11.Răspunde de gradul de realizare a obiectivelor specifice serviciilor subordonate.
12.Raspunde de realizarea volumului producţiei/ serviciilor prestate de compartimentele
Departamentului, de stabilirea consumurilor si valorificarea producţiei/serviciilor.
13.Răspunde de profitabilitatea activităţii compartimentelor din structura sa, ca centre de profit.
14.Raspunde de realizarea termenelor contractuale si calitatea serviciilor, precum si utilizarea
eficienta a resurselor umane.
15.Răspunde de asigurarea si utilizarea resurselor materiale si umane, necesare activităţilor
subordonate.
16.Colaboreaza cu diverse direcţii ale Primăriei Municipiului Ploieşti si alte instituţii specializate
pe domeniul sau de activitate.
17.Colaboreaza cu Direcţia Tehnica, Direcţia Economica, Departamentul Resurse Umane si
Activităţi Reglementate.

11.1.1.1 SERVICIUL SPATII VERZI
Art.76 Este subordonat Şefului Departamentului Administraţia Domeniului Public.
Art.77 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1 .Administrează, întreţine si înfrumuseţează spatiile verzi (parcuri, grădini publice, zone de
agrement aferente municipiului, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum si spatiile si
imobilele aparţinând instituţiilor si agenţilor economici) prin :
- amenajarea zonelor de agrement, cu respectarea condiţiilor si cerinţelor impuse de lege ;
- realizarea activităţii de amenajare a spatiilor verzi cu flori, arbuşti si arbori conform
procedurilor tehnice de execuţie ;
- lucrări de întreţinere si curăţenie ;
- prestarea de servicii de amenajare si întreţinere spatii verzi către terţi;
- combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice si
spatiile verzi intravilane, cu respectarea prevederilor legale in vigoare ;
2.Realizează activitatea de taiere si toaletare a pomilor, pe raza Municipiului Ploieşti;
3.Elaborează
Registrul local al spaţiilor verzi din intravilanul Municipiului Ploieşti, prin
executarea lucrărilor de identificare, măsurare şi reprezentare a spaţiilor verzi in baza planurilor
topografice, cadastrale, hărţi sau ortofotoplanuri georeferenţiate, ce se pun la dispoziţie de către
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova, în format analogic sau digital.
4.Actualizează Registrul local al spaţiilor verzi, in urma modificărilor urbanistice dispuse de
Municipiul Ploieşti.
5.Colaborează cu personalul Biroului Informatica, in vederea elaborării Sistemului Informaţional
al Spatiilor Verzi.
6.Colaboreaza cu Serviciul Proiectare - Direcţia Tehnica, in vederea măsurării şi cartării
terenurilor definite ca spaţii verzi.
7Justifică consumul materialelor.
8.Intocmeşte periodic planul de lucru în zonele verzi şi urmăreşte realizările acestuia.
9.Foloseşte eficient forţa de muncă din subordine şi asigură condiţii corespunzătoare de
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lO.Urmăreşte şi îndrumă activitatea de spaţii verzi, pe baza programelor periodice întocmite, astfel
încât să se realizeze normele de lucru.
11 .Răspunde de corecta exploatare a instalaţiilor electrice, precum şi de instalaţiile de alimentare
cu apă.
12.Asigură asistenţa tehnică de specialitate şi urmăreşte respectarea procesului tehnologic.
13.Controlează si ia masuri pentru respectarea normelor de timp pe activităţile subordonate.
14.Stabileşte amplasarea materialului dendrofloricol care se plantează, cât şi speciile, stabileşte
perioada optimă de plantare.
15.Recepţionează periodic lucrările executate de sectoarele de spaţii verzi.
16.Avizează bonurile de ieşire din magazie pentru materialele ridicate, necesare procesului de
producţie.
17.Repartizează zilnic utilajele în sectoarele de activitate, în funcţie de necesităţi şi disponibilităţi,
şi urmăreşte activitatea acestora pentru folosirea lor cu randament.
18.îndrumă conform planurilor întocmite de proiectant, lucrări de amenajare şi întreţinere a noilor
spaţii verzi.
19.Colaboreaza cu Asociaţiile de proprietari in vederea amenajării si întreţinerii spaţiului verde
din jurul blocurilor, conform Hotărârilor Consiliului Local.
20.Colaboreaza cu Serviciul Tehnico - Administrativ in vederea realizării lucrărilor de producere
si montare a mobilierului stradal (aparate de joaca pentru copii, panouri de prezentare, coşuri de
gunoi, mese de sah, mese de ping - pong, popice, banei, garduri metalice pentru protecţia spatiilor
verzi e t c ) .
21.Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.
22.întocmeşte programe de udare a aroorilor din aliniament, programe de scos rădăcini, programe
de tăieri a arbuştilor uscaţi, programe pe care le urmăreşte şi coordonează.
23.întocmeşte situaţia elementelor constitutive ale spaţiilor verzi.
24.Răspunde de modul în care se utilizează forţa de muncă, utilajele, de calitatea muncii prestate
de către sectoarele spatii verzi în faţa beneficiarului.
25.Asigură şi răspunde de respectarea legislaţiei în vigoare pentru domeniul său de activitate, de
calitatea prestaţiilor.
26.Informează operativ în legătură cu eventualele evenimente care se petrec în sectorul de
activitate.
27.Raspunde de realizarea indicatorilor de performanta ai serviciului.
28.Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale pentru
neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
29.Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor: de securitate si sănătate in
munca, de prevenire a situaţiilor de urgenta, de apărare împotriva incendiilor si de protecţie civila.
30.Colaborează cu toate compartimentele din cadrul SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti
SRL.
31 .Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL
pentru domeniul său de activitate.
32.întocmeşte prognoze si programe privind utilarea si dezvoltarea parcurilor si grădinilor publice
cu obiecte dejoacă si agrement.
33.întocmeşte studii si prognoze privh.d înlocuirea unor specii de arbori in aliniamentele stradale,
diversificarea speciilor floricole, adaptabilitatea speciilor de arbuşti la condiţiile pedologice ale
municipiului.
34.Acorda asistenta tehnica de specialitate la realizarea grădinilor, spatiilor verzi si amenajărilor
floricole interioare proprii, dar si pentru terţi.
35.Colaborează cu serviciile de specialitate ale primăriei si asociaţiile de proprietari
dezvoltarea in spaţiu a zonelor verzi astfel incat sa crească suprafaţa de zone verzi pe locu
:
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36.Participa cu date si informaţii tehnice la elaborarea de norme si normative interne.
37.1ntocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile proprii.
38.Avizează bonurile de ieşire din magazie pentru materialele ridicate necesare cultivării spatiilor
verzi.
39.Lunar justifică consumul materialelor ridicate de la magazie pe culturi.
40.1ntocmeşte referate de necesitate pentru aprovizionarea cu seminţe, materiale, unelte, e t c ,
necesare procesului de producţie.
41.Răspunde de valorificarea serviciilor astfel încât să nu se înregistreze pierderi.
42.Stabileşte amplasarea materialului dendrofloricol ce se plantează, cât şi speciile respective.
43.întocmeşte cantitativ si valoric situaţiile de lucrări şi le înaintează pentru centralizare la
Serviciul Finanaciar Contabilitate.
44.Realizeaza obiectivele privind mediul înconjurător, printr-o politica adaptabila "aquis-ului"
comunitar, astfel:
- creşterea si menţinerea îndelungata a fertilităţii solului;
protecţia resursei de apa ;
- stimularea activităţii florei si faunei utile;
conservarea diversităţii biologice;
refacerea si protejarea zonei naturale din jurul faunei;
- realizarea obiectivelor privind plantele cultivate;
- integrarea naturala a speciilor si a varietăţilor de plante cultivate;
- optimizarea permanenta a structurii culturilor ;
- dimensionarea optima (ecologica) a spaţiului de nutriţie;
- refacerea echilibrelor naturale privind circuitul apei, al elementelor nutritive s.a.
45.Realizarea obiectivelor socio - economice, astfel incat sa asigure :
dezvoltarea sistemelor agricole si agroindustriale cu efecte ecologice, economice
si sociale favorabih •
- minimizarea impactului tehnologiilor agricole si agroindustriale asupra mediului
înconjurător;
- reducerea consumului specific de energie;
folosirea, cu precădere a resurselor energetice regenerabile;
- valorificarea superioara a produselor ecologice si a forţei de munca;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii si a muncii salariaţilor ;
- refacerea si conservarea valorilor umane si materiale tradiţionale.

11.1.1.2 SERVICIUL SERE SI PEPINIERE
Art.78 Este subordonat Şefului Departamentului Administraţia Domeniului Public
Art.79 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1.întocmeşte planul de plantare a materialului dendrologic pentru spaţii verzi, planifica,
organizează si controlează activităţile de producţiei.
2.Planifica, organizează si controlează activităţile de producere material floricol si dendrologic in
sere si pepiniere.
3.Urmăreşte si îndruma actuvitatea din sere si pepiniere pe baza programelor periodice întocmite,
astfel incat sa se realizeze normele de lucru.
4.Producerea materialului dendrofloricol (arbuşti de foioase, arbuşti de rasinoase) si floricol
(plante anuale, bianuale, perene) necesar amenajării, decorării si înfrumuseţării spatiilor verzi
adiacente tramei stradale si a locuriloi de agrement; activitatea de producere se realizează in
si pepiniere.
5.Executa lucrări de întreţinere si curăţenie in cadrul serelor si pepinierelor .
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6.întreţine culturile de la semănat si pana la livrare.
7.Recolteaza, sortează si ambalează flori si alte plante ornamentale.
8.Executa combaterea insectelor dăunătoare din sere si pepiniere, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare.
9.Asigura materialul dendrologic pentru spaţii verzi.
lO.Justifică consumul materialelor.
11 .întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile proprii.
12.Intocmeşte periodic planul de lucru pentru activităţile serelor si pepinierelor şi urmăreşte
realizările acestuia.
13.Organizează/participa la expoziţii floricole si de horticultura .
14.Raspunde de asigurarea căldurii necesare in sere in perioade cu temperaturi scăzute .
15.Colaborează cu toate compartimentele din cadrul SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti
SRL.
16,Execută şi alte sarcini stabilite de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL
pentru domeniul său de activitate.
17.Personalul din cadrul serviciului răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în
conformitate cu dispoziţiile legale pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.

11.1.1.3 SERVICIUL PARCĂRI, BLOCARLRIDICARI
Art.80 Este subordonat Şefului Departamentului Administraţia Domeniului Public
Art.81 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1 .Organizează şi controlează activitatea parcărilor aparţinând SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL.
2.0rganizeaza si efectuează activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a
autovehiculelor care sunt abandonate sau fara stapan si ocupa ilegal drumurile publice sau
terenurile aparţinând domeniului public si privat al Municipiului Ploieşti.
3.Blocheaza autovehiculele parcate neregulamentar:
in cazul staţionarii in parcările amenajate cu plata, daca posesorul autovehiculului
nu a achitat tichetul de parcare ;
- cand ridicarea autovehiculului este imposibil de realizat, din punct de vedere
tehnic ;
- cand autovehiculul este parcat pe spaţiul verde, alei pietonale (daca prin aceasta se
limitează accesul pietonal la mai puţin de 1,5 m), parcuri si grădini publice.
4.Propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, în condiţiile legii, înfiinţarea
de parcări cu plată concesionate de SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL.
5.Propune conducătorului unităţii, în condiţiile legii, taxele şi tarifele pentru utilizarea parcărilor
cu plată concesionate de SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL.
6.Efectueaza încasările în parcările cu plată ale SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL.
7.Asigura salubrizarea parcărilor cu plată ale SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL.
8.0rganizeaza spaţiile de parcare prin lucrări individuale de marcaje.
9.1mpreună cu Serviciul Tehnico-Administrativ asigura lucrări de asfaltare, confecţii metalice,
vopsiri; se întreţin si se repara barierele montate in zonele de funcţionare a parcărilor cu plata ; se
confecţionează si se montează borne metalice si garduri metalice, se montează si se repara
parcometre etc.
lO.Colaboreaza cu seviciile de specialitate ale Primăriei si asociaţiile de proprietari, in vederea
soluţionării reclamatiilor si sesizărilor primite ;
11.întocmesc rapoarte, note de constatare si planşe fotografice pentru autovehiculele
ilegal;
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12.încasează tarife de deblocare ;
13.Aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţii administrativ - teritoriale;
14.Raspunde de buna organizare si administrare a parcărilor.
15.Asigura salubrizarea toaletelor publice.
16.Raspunde de activitatea W.C-urilor publice si împreuna cu Seviciul Tehnico-Administrativ
asigura repararea si întreţinerea instalaţiilor electrice,apa,canalizare,executa lucrări de
zidarie,tencuieliu,confectii metalice,vopsiri la clădirile toaletelor publice.
17,Percepe tarifele pentru folosirea toaletelor publice.
18.Raspunde de realizarea indicatorilor de performanta ai serviciului.
19.Rezolva reclamatiile si sesizările cetăţenilor.
20.Asigura desfiinţarea propriu - zisa a construcţiilor ilegale, demolarea celor edificate pe
terenurile ce aparţin domeniului public si privat al Municipiului Ploieşti, prin :
- preluarea de la Primăria Municipiului Ploieşti a documentelor referitoare la
construcţiile ilegale, edificate pe terenurile ce aparţin domeniului public si privat al
municipiului Ploieşti;
- verificarea pe teren a construcţiilor si documentaţiei tehnice;
- tinerea evidentei si asigurarea documentaţiei pentru desfiinţarea propriu - zisa a
construcţiilor ilegale, pe baza dispoziţiilor Primarului municipiului Ploieşti;
- asigurarea logisticii efectuării desfiinţări propriu-zise pe cale administrativa a
construcţiilor ilegale, edificate pe terenurile ce aparţin domeniului public si privat al
municipiului Ploieşti;
urmărirea respectări actelor normative referitoare la modalitatea de depozitare, de
eliberare si valorificare a bunurilor rezultate din dezmembrările, dezafectările
dispuse cu privire la construcţiile, panourile, garajele, chioşcurile edificate ilegal pe
domeniul public si privat al municipalităţii;
- colaborarea cu echipa de demolări din cadrul Serviciului Tehnico- Administrativ,
pentru demolarea/dezmembrarea propriuzisa;
21.Asigura corespondenta specifica serviciului, răspunde la reclamaţii si contestaţii in legătura cu
domeniul sau de activitate ;
22.Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale pentru
neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
23 .Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor: de securitate si sănătate in
munca; de prevenire a situaţiilor de urgenta; de apărare împotriva incendiilor si de protecţie civila;
24.Colaboreaza cu toate serviciile din cadrul S.G.U. Ploieşti SRL
25.Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL,
pentru domeniul sau de activitate.

11.1.1.4 SERVICIUL AUTO
Art.82 Este subordonat Şefului Departamentului Administraţia Domeniului Public.
Art.83 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1 .Verifica starea tehnica şi estetica a întregului parc de utilaje auto al SC Servicii de Gospodărire
Urbană Ploieşti SRL.
2.Intocmeşte si pune in aplicare planul anual de revizii şi reparaţii al autoturismelor,
autocamioanelor, tractoarelor, cisternelor, utilajelor (JCB, MultiOne, IFRON, buldozer) etc. aflate
in dotarea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL.
3.întocmeşte anual un plan de aprovizionare şi de câte ori este nevoie, referate de necesitate pentru
autoturismele, autocamioanele, tractoarele, cisternele, utilajele (JCB, MultiOne, IFRON,
hulfojtm^*^
etc. aflate in dotarea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL.

/l^^^MP^S
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4.Recepţionează lucrările de reparaţie efectuate de terţi la maşini, utilaje, instalaţii.
5.Predă către noii angajaţi şi preia de la cei care pleacă din unitate autoturismele, autocamioanele,
tractoarele, cisternele, utilajele (JCB, MultiOne, IFRON, buldozer) etc. aflate in dotarea SC
Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, in conformitate cu prevederile legale.
6.Urmăreşte consumurile de carburanţi şi lubrifianţi în conformitate cu normativele în vigoare.
7.Urmareşte optimizarea tuturor consumurilor.
8.Verifică întreţinerea zilnică a utilajelor şi a parcării acestora în locurile special amenajate.
9.Asigură înscrierea în circulaţie a utilajelor care circulă pe căile publice, realizează verificări şi
autorizări prevăzute de reglementările în vigoare.
lO.Asigură urmărirea conformităţii curselor efectuate cu cele înscrise în foile de parcurs.
11.Asigură urmărirea normelor de uzură a bateriilor de acumulatori, anvelope, consumabile.
12.Asigură evidenta inspecţiilor tehnice periodice si a asigurărilor de răspundere civila si
facultative.
13.Execută reparaţii curente, reparaţii accidentale, revizii tehnice, revizii periodice la utilajele auto
din dotarea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL.
14.Asigură eliberarea şi evidenţa foilor de parcurs şi întocmirea fişelor de activitate zilnică pentru
toate utilajele auto.
15.Asigură efectuarea constatărilor tehnice la sesizarea şoferilor sau în urma verificărilor efectuate
şi întocmirea documentaţiilor pentru efectuarea reparaţiilor în cadrul atelierului propriu al SC
Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL sau în unităţi service autorizate atunci când dotarea
tehnică a atelierului nu permite realizarea anumitor reparaţii de o complexitate ridicată.
16.Asigură supravegherea reparaţiilor realizate în atelierul SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL.
17.Raportează cazurile de indisciplină şi neîndeplinire a sarcinilor înaintând referate conducerii cu
propuneri de măsuri şi sancţiuni.
18.1nchiriaza utilajele din dotare către terţi conform tarifelor aprobate prin hotărâri de consiliu.
19.Asigură recepţia lucrărilor la utilaje auto efectuate în atelierul SC Servicii de Gospodărire
Urbană Ploieşti SRL sau cu terţi.
20.Asigură reciclarea pieselor de schimb, lubrifianţilor şi al altor materiale uzate.
21.Răspunde de încadrarea în consumurile specifice de carburanţi şi celelalte materiale.
22.Raspunde de realizarea indicatorilor de performanta aferenţi activităţii serviciului.
23.Asigură urmărirea aprovizionării cu materiale şi piese de schimb necesare utilajelor auto.
24.Asigură umărirea modului de exploatare a utilajelor în conformitate cu condiţiile de lucru
recomandate de producător.
25.Asigură participarea la acţiunile de deszăpezire şi combatere a poleiului coordonate de
Comandamentul de deszăpezire.
26.Urmareşte asigurarea permanenţei - prin întocmirea de grafice - pentru a putea interveni în
orice moment în oraş.
27.Efectueaza diverse lucrări terasiere (şanţuri, gropi, decopertari, diverse amenajări) cu utilajele
din dotare.
28.Asigură, la solicitarea tuturor serviciilor SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL sau a
terţilor, servicii de transport materiale, deşeuri, materii prime, utilaj, echipament, personal, e t c . .
29.Participă la activităţile de curăţenie în cimitirele municipiului şi in incintele SC Servicii de
Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, inclusiv transportul gunoiului.
30.întocmeşte documentaţiile pentru casarea utilajelor care au norma de funcţionare depăşită.
31 .Analizează şi efectuează propuneri în vederea achiziţionării de utilaje noi.
32.Verifica respectarea de către conducătorii auto a legislaţiei rutiere în vigoare.
33.Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor: de securitate si sanatates*|Ţ=^
munca; de prevenire a situaţiilor de urgenta; de apărare împotriva incendiilor si de p r o t e c t i e ^ ^ ^ R C / ^ - ?
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34.Asigură respectarea legislaţiei de protecţie a mediului prin evitarea dispersiei în atmosfera a
gazelor poluante sau aruncarea deşeurilor de orice fel în alte locuri decât cele special amenajate .
35.Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare.
36.Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale pentru
neîndeplinirea atribuţiunilor de serviciu.
37.Exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL,
pentru domeniul său de activitate.
38.Colaboreaza cu toate compartimentele societăţii si firme specializate in domeniul vânzărilor
si/sau reparaţiilor a u t o .

11.1.2 SERVICIUL ADMINISTRAREA CIMITIRELOR
Art.84 Este subordonat
Are în subordine:
Cimitirul
- Cimitirul
Cimitirul
- Cimitirul

Directorului General
Eternitatea
Mihai Bravu
Viişoara
Bolovani

Art.85 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
I .Activităţi de bază (inhumare - deshumare decedat, intretinere şi supraveghere capelă).
2.Intocmirea actelor (concesiune, transfer oseminte, adeverinţe notariat, autorizaţii execuţie, luări
în evidenţă certificate moştenire, etc).
3.Verificare şi arhivare documente.
4.1ncasarea taxelor şi tarifelor pentru servicii funerare, contribuţie cimitir, etc.
5.întreţinerea curăţeniei în incinta cimitirelor.
6.Clarificarea situaţiei juridice a documentelor aflate în arhiva cimitirelor.
7.Soluţionarea diverselor solicitări din partea cetăţenilor.
8.Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor Regulamentului de Funcţionare al Cimitirelor.
9.0rganizează şi controlează în registru, concesionarea locurilor în cimitirele umane, asigură
evidenţa operativă la zi a concesiunilor, nominal pe persoane şi pe termene, somează concesionarii
rău platnici, elaborează actele de concesiune a locurilor de înhumare în cimitire, a actelor de
renunţare la locurile din cimitire şi a altor documente, respectându-se Regulamentului de
Funcţionare al Cimitirelor.
lO.Controlează modul în care sunt respectate obligaţiile contractuale de către persoanele care au
încheiat contracte de colaborare, închiriere, prestări servicii, activităţi de construcţie în cimitire,
etc. Propune conducerii S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L aplicarea măsurilor
legale în cazurile de necesitate.
II .Organizează împreună cu conducerea unităţii, modul de funcţionare a activităţii de încasări de
taxe şi tarife în numerar de la populaţie şi agenţi economici pentru serviciile prestate în cadrul
activităţilor desfăşurate, precum şi de constituire a garanţiilor prevăzute de lege în sarcina
gestionarilor.
12.Asigură curăţenia şi păstrarea curăţeniei în cimitire, îndepărtarea pământului şi materialelor
rezultate de la lucrările de morminte, solicită utilaje pentru menţinerea salubrităţii cimitirelor.
13.1a măsuri pentru echiparea muncitorilor cu echipamente şi materiale de protecţie, instruirea
personalului potrivit legii.
14.Asigură funcţionarea dotărilor din cimitire (instalaţii de apă, lumină, gaze), a capelelor, a
maşinilor ce deservesc cimitirele.
15.Propune conducerii S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L şi Consiliulu-'
ajustarea periodica a tarifelor.
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16.Elibereaza adeverinţele necesare la notariat.
17.Urmăreşte şi răspunde de înregistrarea corectă a înhumărilor şi de păstrarea în bune condiţii a
arhivei cimitirelor.
18.Cercetează sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor privind activitatea serviciului.
19.Avizează bonurile de ieşire din magazie pentru materialele ridicate necesare desfăşurării
activităţii.
20.Raspunde de realizarea indicatorilor de performanta ai compartimentului.
21.Personalul din cadrul compartimentelor subordonate, răspunde de respectarea normelor: de
securitate şi sănătate în muncă, de prevenire a situaţiilor de urgenţa, de apărare împotriva
incendiilor şi de protecţie civilă.
22.Răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare pentru domeniul său de activitate si de calitatea
serviciilor prestate.
23.Răspunde disciplinar, material sau nenal, după caz, în conformitate cu prevederile legale pentru
neîndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.
24.Exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti
S.R.L, pentru domeniul său de activitate.

11.1.3. DIRECŢIA TEHNICA
Art.86 Este subordonata Directorului General si este condusa de un Director Tehnic, având in
subordine :
- BIROUL I.T.
- SERVICIUL PROIECTARE
- SERVICIUL T E UNIC O- A D M IN I ST RATIV
- BIROU JURIDIC CONTENCIOS
- SERVICIUL PAZA

11.1.3.1 BIROUL I.T.
Art.87 Este subordonat Direcţiei Tehnice
Art.88 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
I .Menţine funcţionarea reţelei de calculatoare, introducerea si prelucrarea automata a datelor din
cadrul societăţii.
2.Executa prelucrări de date.
3.Elaboreaza propuneri privind dotarea cu echipamente de calcul.
4.1mplementeaza si optimizează sistemul informatic integrat de gestiune, contabilitate si
managementul firmei.
5.Acorda asistenta tehnica beneficiarilor sistemului informatic.
6.Asigura evidenta utilizării reţelei si a echipamentelor de calcul.
7.Asigura instalarea de soft-uri noi, crearea de noi utilizatori, acordarea drepturilor de acces
8.Urmareste creşterea securităţii informatice in reţea, atat in ceea ce priveşte posibilitatea
modificării sau distrugerii informaţiei memorate cat si in ceea ce priveşte folosirea neautorizata a
informaţiei.
9.1nstruieste utilizatorii sistemului informatic si răspunde solicitărilor lor.
10.Colaboreaza cu instituţii abilitate pentru întreţinerea softului si hardului sistemului informatic.
II .Asigura condiţiile legale privitoare la depozitare şi transport a echipamentelor de tehnica de
calcul.
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12.Asigura instalarea, utilizarea şi menţinerea la zi a programelor antivirus pentru prevenirea
pierderilor de date, precum şi a defecţiunilor hardware.
13.Constata si elimina defecţiunile software şi hardware apărute la echipamentele din cadrul SC
Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL.
14.Efectueaza curăţări hardware şi software ale sistemelor de calcul, cum ar fi: freespace,
defragmentare, scandisk, etc.
15.Instalează, dezinstaleaza, înlocuieşte pachetele software licenţiate folosite în cadrul SC Servicii
de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL.
16.Reinstaleaza sistemele de operare în cazul apariţiei problemelor de funcţionare.
17.1ntretine reţeaua de calculatoare precum si a liniei de internet.
18.Realizeaza testări pentru noile şi deja existentele componente de calculatoare din unitatea
centrală sau cele externe.
19.Efectuează partiţionarea şi formatarea hardisk-urilor în cazul apariţiei sau pentru evitarea
defecţiunilor logice.
20.Creaza si modifică diversele documente şi logo-uri în cadrul SC Servicii de Gospodărire
Urbană Ploieşti SRL;
21.Realizează salvare (arhivarea) pe CD periodic, cu ajutorul unui CD-RW drive extern portabil.
22.Raspunde de elaborarea, modificarea si intretinerea paginii de web a societăţii.
23.Respecta indicatorii de performanta stabiliţi pentru activitatea proprie.
24.Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare;
25.Răspunde disciplinar, material sau penal după caz în conformitate cu dispoziţiile legale pentru
neîndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;
26.Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor: de securitate si sănătate in
munca; de prevenire a situaţiilor de urgenta; de apărare impotriva incendiilor si de protecţie civila;
27.Exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL,
pentru domeniul său de activitate.

11.1.3.2. SERVICIUL PROIECTARE
Art.89 Este subordonat Direcţiei Tehnice
Art.90ATRIBUTII,RESPONSABlLITATI:
1 .Primeşte documentaţii depuse la registratură care conţin solicitări pentru obţinerea avizelor de la
emitenţii de avize.
2.Analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un exemplar pentru a fi depus la fiecare emitent
de avize spre analiză.
3.Coordonează şi urmăreşte activitatea de obţinere a avizelor în vederea eliberării autorizaţiei de
construire, în baza contractelor de prestări servicii, încheiate cu beneficiarii; asigură urmărirea
întocmirii documentaţiei aferente fiecărui aviz.
4.Asigură arhivarea documentaţiei serviciului, în conformitate cu prevederile legale.
5.Urmăreşte derularea în timp şi încadrarea în termenul legal de emitere a avizelor de către
emitenţi.
6.Efectuează măsurători pe teren când este cazul.
7.Realizează măsurătorile şi întocmeşte documentaţiile cadastrale, necesare pentru înscrierea în
Cartea funciară a imobilelor.
8.Realizează măsurătorile şi întocmeşte documentaţiile necesare obţinerii certificatelor de
urbanism şi autorizaţiilor de construire.
9.Intocmeşte planurile de situaţie necesare lucrărilor de investiţii ale Primăriei Ploieşti.
lO.Acordă consultanţă în vederea obţinerii documentaţiilor necesare obţinerii certificatulu'
urbanism şi autorizaţiei de construire.
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11 .Execută trasări topografice a obiectivelor de investiţii, pe baza proiectelor întocmite.
12.Coordonează şi elaborează proiectele pe specialităţi: arhitectură, rezistenţă, instalaţii,
sistematizare verticală, pe baza contractelor încheiate.
13.Coordonează şi elaborează planurile urbanistice şi studii de amplasament, conform contractelor
încheiate.
14.Coordonează şi elaborează documentaţii de specialitate pentru lucrări de drumuri şi echipare
tehnico-edilitară.
15.Intocmeste documentaţii de proiectare pentru drumuri, accese carosabile si pietonale aferente
construcţiilor, proiectelor si documentaţiilor de urbanism, conform temei de proiectare întocmite
de şeful de proiect sau solicitata de persoane fizice, prin prevederi contractuale.
16.Intocmeşte documentaţii de proiectare pentru modernizare, reabilitare, ranforsarea,
consolidarea străzilor existente în Municipiul Ploieşti.
17.1ntocmeşte documentaţii de sistematizare verticală pentru platforme gospodăreşti, pieţe agroalimentare, parcări, alei pietonale e t c .
18.Intocmeste raport săptămânal priviv.d lucrările executate in cadrul serviciului.
19.Acordă asistenţă tehnică de specialitate, la cerere, pe întreaga durată a lucrărilor de construcţii.
20.Are obligaţia de a se informa cu privire la programele si proiectele finanţate din fonduri
europene, fonduri de mediu sau alte surse.
21.Participa la elaborarea, realizarea si implementarea programelor de protecţie a mediului
derulate cu finanţări extrabugetare interne sau externe.
22.Are obligaţia de a face propuneri de programe si proiecte in domeniul de activitate specific
serviciului.
23.Asigura evidenta, păstrarea, arhivarea si casarea documentelor pe care la gestionează, in
conformitate cu prevederile legale.
24.Respecta legislaţia in vigoare.
25.întocmeşte informări, rapoarte, note de constatare privind activitatea specifica.
26.Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor : de securitate si sănătate in
munca, de prevenire a situaţiilor de urgenta, de apărare împotriva incendiilor si de protecţie civila.
27.Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL,
pentru domeniul sau de activitate.
28.Raspunde de realizarea indicatorilor de performanta ai serviciului.
29.Colaboreaza cu toate compartimentele societăţii, cu Regia Autonoma a Serviciilor Publice
Ploieşti, cu diverse direcţii ale Primăriei Municipiului Ploieşti si alte instituţii specializate pe
domeniul sau de activitate.

11.1.3.3. SERVICIUL TEHNIC O-ADMINISTRATIV
Art.91 Este subordonat Direcţiei Tehnice
Art.92 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1.Planifica, organizează si controlează activităţile de construcţii metalice, edilitare si
administrative.
2.Stabileste sarcini, competente si responsabilităţi şefilor de echipa nominalizaţi pe lucrări.
3.Urmareste aprovizionarea si bonarea materialelor, restituirea materialelor neutilizate la magazie.
4.Monitorizeaza consumurile de materiale.
5.Asigura asistenta tehnica de specialitate.
6.1a masuri de eficientizare a activităţii, de creştere a productivităţii muncii si a calităţii serviciilor
prestate.
7.Intocmeşte planul de revizii şi reparaţii al echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor dij
Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL.

REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE

26

SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI SRL
8.Intocmeşte anual un plan de aprovizionare şi de câte ori este nevoie, referate de necesitate pentru
utilajele din cadrul serviciului, cât şi pentru centrala termică şi instalaţia de încălzire din seră.
9.Recepţionează lucrările de reparaţie efectuate de terţi la maşini, utilaje, instalaţii.
lO.Predă către noii angajaţi şi preia de la cei care pleacă din unitate, maşinile, utilajele, instalaţiile.
11 .Executa lucrări de producere si montare a mobilierului stradal (aparate de joaca pentru copii,
panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de sah, mese de ping - pong, popice, banei, garduri
metalice pentru protecţia spatiilor verzi e t c ) .
12.Executa activităţi de producere, montare, punere in funcţiune, exploatare, verificare tehnica
periodica, repararea, întreţinerea si siguranţa in exploatare a echipamentelor si instalaţiilor montate
si utilizate in cadrul parcurilor de distracţii si spatiilor dejoacă.
13.Produce in regim propriu pavele si borduri, pe care le poate folosi pentru uz intern sau le poate
comercializa, in condiţiile prevederilor legale.
14.Realizează lucrări de asfaltare si plombe asfaltice cu utilaje proprii pe domeniul public si privat
al Municipiului Ploieşti, dar si către terţi prin aplicarea de tarife stabilite prin Hotărâri de Consiliu.
15.Executa lucrări de întreţinere curente si amenajare de fântâni arteziene.
16.Executa lucrări de reparare, montare si vopsire a coşurilor de gunoi, banei din lemn sau banei
metalice.
17.Asigura, prin atelierul mecanic, repararea motoutilajelor si uneltelor agricole.
18.Executa confecţii si reparaţii diverse (confecţii garduri metalice; confecţii copertine, porţi,
solare etc .; reparaţii pompe aferente instalaţiilor de irigat, reparaţii instalaţii electrice etc.).
19.Executa operaţii de demontare, încărcare si transport a panourilor publicitare, garajelor,
tonetelor, chioşcurilor sau altor construcţii amplasate ilegal pe domeniul public.
20.Participa la intocmirea documentaţiei tehnice - caiete de sarcini, etc- in cadrul procedurilor de
achiziţie publica.
21.întocmeşte documentaţia necesara autorizării I.S.C.I.R. pentru personalul care necesita astfel
de autorizare conform legislaţiei in vigoare.
22.Răspunde de buna funcţionare a tuturor utilajelor, maşinilor şi aparatelor din dotare.
23.Gestionează cărţile tehnice ale utilajelor şi instalaţiilor pe care operează, conform normelor
legale.
24.Participă la recepţia calitativă şi cantitativă a mijloacelor fixe noi primite în dotare de SC
Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, stabileşte numărul de inventar sub care se ia în
evidenţă, cu executarea tuturor operaţiilor şi lucrărilor prevăzute de lege.
25.Răspunde de încadrarea în cotele repartizate privind consumul lunar de gaze naturale, materii
prime si materiale.
26.Verifica, repara si întreţine hidranti.
27.Efectueaza lucrări de zidărie, tencuieli, varuieli, vopsire, tinichigerie, tamplarie si dulgherie atat
pentru spatiile administrative ale societăţii cat si pentru terţi.
28.Asigura intervenţii si reparaţii curente la clădirile, cat si la instalaţiile aflate in administrarea
SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL.
29Asigură curăţenia şi întreţinerea spaţiilor în care funcţionează SC Servicii de Gospodărire
Urbană Ploieşti SRL.
30.1ntocmeste necesarul de materiale de curăţenie si întreţinere prin referate justificative.
31.Răspunde de utilajele, echipamentele si sculele pe care le are in dotare.
32.Răspunde de realizarea indicatorilor de performanta aferenţi activităţii serviciului.
33.Răspunde de modul cum se utilizează forţa de muncă, utilajele, de calitatea muncii prestate.
34.Raspunde de respectarea legislaţiei in vigoare in ceea ce priveşte activităţile: de prevenire a
situaţiilor de urgenta; de apărare impotriva incendiilor si de protecţie civila.
35.Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu dispoziţii
neîndeplinirea atribuţiunilor de serviciu.
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36.Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare.
37.Exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL,
pentru domeniul său de activitate.
38.Colaboreaza cu Regia Autonoma a Serviciilor Publice Ploieşti, cu diverse direcţii ale Primăriei
Municipiului Ploieşti si alte institutii/societati specializate pe domeniul sau de activitate

11.1.3.4. BIROU JURIDIC CONTENCIOS
Art.93 Este subordonat Direcţiei Tehnice
Art.94 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1.Asigură consultanţă juridică tuturor compartimentelor funcţionale si asigura respectarea
legislaţiei.
2.Asigură informarea curentă a factorilor de decizie cu privire la actele normative nou apărute.
3.Reprezintă SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL în instanţele de judecată de orice
grad.
4.Exercită căile de atac la instanţele de judecată, întocmeşte acţiuni, întâmpinări, răspunsuri,
precizări, concluzii, în dosarele existente pe rol la instanţele de judecată.
5.Studiază dosarele aflate pe rol şi ţine evidenţa acestora.
6.Solicita investirea cu titlu executoriu a hotărârilor judecătoreşti ramase definitive.
7.Intocmeşte dosarele de executare silită.
8.Comunică hotărârile judecătoreşti compartimentelor implicate.
9.Primeşte, analizează şi soluţionează corespondenţa specifică.
10.Verifică legalitatea contractelor, convenţiilor, şi a altor documente care implică unitatea.
11 .întocmeşte răspunsurile pe linie de contencios-administrativ.
12.Participa in comisii de specialitate prin personalul din cadrul biroului;
13.Informează operativ în legătură cu eventualele evenimente ce se petrec în sectorul sau de
acţiune.
14.Actualizează actul constitutiv al societăţii, il înregistrează la ORC Prahova si tine evidenta
actelor modificate.
15.Asigura obţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru diverse activităţi de la ORC Prahova.
16.1nregistreaza punctele de lucru ale societăţii si operează modificările aprobate, in cadrul
Oficiului Registrului Comerţului.
17.Respecta indicatorii de performanta proprii.
18.Raspunde disciplinar, material, penal, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale pentru
neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
19.Personalul din cadrul biroului răspunde de respectarea normelor: de securitate si sănătate in
munca; de prevenire a situaţiilor de urgenta; de apărare împotriva incendiilor si de protecţie civila.
20.îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL pentru domeniul său de activitate.
21. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul societăţii si cu :
-Instanţe judecătoreşti;
-Organele de cercetare si urmărire penala;
-Oficiul Registrului Comerţului Prahova
-Politia Municipiului Ploieşti;
-Direcţia Generala a Finanţelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova;
-Serviciile publice si regiile din subordinea Consiliului Local Ploieşti;
-Persoane fizice si juridice aflate în litigiu cu societatea
X2SS=*ZZL~
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11.1.3.5. SERVICIUL PAZA
Art.95 Este subordonat Directorului Tehnic
Art.96 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
I .Asigură si organizează activitatea de paza in cadrul SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti
SRL.
2.Pazeste obiectivele, bunurile si valorile primite in paza.
3.Previne producerea oricăror fapte de natura sa producă prejudicii.
4.Asigură circulaţia personalului unităţii şi a persoanelor din afara unităţii, potrivit normelor
proprii ale SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, propune reguli de acces pentru
persoane si autovehicule, răspunde de aplicarea acestora.
5.întocmeşte si reactualizează permanent planurile de paza ale SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL, stabilind modul de efectuare a activităţii de paza, necesarul de personal, mijloace
tehnice de pază, pe care îl supune avizului de specialitate al organelor în drept.
6.Asigură instalarea, la toate punctele de lucru a denumirii si siglei societăţii.
7.Propune măsuri specifice pentru asigurarea securităţii şi siguranţei din punct de vedere material
şi administrativ in cadrul spatiilor proprii sau concesionate de SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL.
8.Asigura dotarea cu materiale specifice personalului de paza.
9.Răspunde de calitatea serviciilor prestate si de realizarea indicatorilor de performanta proprii.
lO.Asigura si răspunde de respectarea legislaţiei in vigoare pentru domeniul sau de activitate.
II .Răspunde disciplinar, material sau penal, dupa caz, in conformitate cu dispoziţiile legale pentru
neindeplinirea sau îndeplinirea defectuasa a atribuţiilor ce ii revin ;
12.Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor: de securitate si sănătate in
munca; de prevenire a situaţiilor de urgenta; de apărare împotriva incendiilor si de protecţie civila;
13.Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL
pentru domeniul său de activitate.

11.2. STRUCTURA FUNCŢIONALA
11.2.1.SERVICIUL SECRETARIAT C A - A.G.A.
Art.97 Este
subordonat Consiliului de Administraţie si asigura suportul logistic pentru
organizarea si desfăşurarea şedinţelor Consiliului de Administraţie si ale Adunării Generale ale
Asociaţilor.
Art.98 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1. întocmeşte ordinea de zi a şedinţelor C.A.- A.G.A., in baza proiectului comunicat de către
Preşedintele Consiliului de Administraţie;
2. Pregăteşte mapele de şedinţa cu materialele aflate pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului de
Administraţie/ Adunării Generale a Asociaţilor si transmite administratorilor/ asociaţilor cate un
set din aceste documente, prin e-mail si pe suport hârtie;
3. Redactează, in baza dezbaterilor din şedinţele Consiliului de Administraţie/ Adunării Generale a
Asociaţilor, deciziile/hotărârile acestora;
4.Asigura transmiterea de indata, a extraselor din deciziile/hotărârile Consiliului de
Administratie/A.G.A către persoanele responsabile cu îndeplinirea lor;
5. Publica in Monitorul Oficial hotărârile A.G.A.
6. întocmeşte si semnează procesul-verbal de şedinţa C.A/A.G.A, acesta fiind semnat si de către
Preşedintele Consiliului de Administraţie/ membrii A.G.A;
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7.Urmareste nivelul de îndeplinire a deciziilor la termenul scadent, raportând periodic
Preşedintelui si membrilor Consiliului de Administratie/A.G.A stadiul punerii in aplicare a
masurilor dispuse de C.A/A.G.A.
8. Dupa stabilirea de către Preşedintele Consiliului de Administraţie a ordinii de zi si a detaliilor
privind tinerea şedinţei, secretariatul C A . are obligaţia sa înştiinţeze toti membrii Consiliului de
Administratie/dupa caz A.G.A, telefonic si pe e-mail, cu cel puţin 3 zile lucratoare înainte de data
la care urmează sa aiba loc şedinţa. In cazuri deosebite, şedinţa se poate convoca in regim de
urgenta. Convocarea va cuprinde data, ora si locul in care se va desfăşura şedinţa, si va avea
anexata ordinea de zi. In cazuri bine justificate, Preşedintele Consiliului de Administraţie poate
dispune reprogramarea datei şedinţei sau suplimentarea ordinii de zi a acesteia.
9. Documentele care sunt elaborate pentru a fi analizate in şedinţele Consiliului de Administraţie
vor reflecta domeniul analizat si vor conţine in mod obligatoriu si semnătura directorului executiv
de resort, respectiv a şefului departamentului/serviciului/ biroului aflat in subordinea directa a
directorului general. De asemenea, acestea trebuie sa aiba semnătura şefului Biroului JuridicContencios, care avizează din punct de vedere al legalităţii. Materialele trebuie sa fie clare si
concise, sa aiba caracter sintetic si sa cuprindă informaţii complete si propuneri concrete, astfel
incat administratorii sa poată adopta decizii in cunoştinţa de cauza. Toate materialele analizate in
Consiliul de Administraţie se vor constitui anexe la procesul-verbal de şedinţa. In cazul in care, in
urma dezbaterilor, Consiliul de Administraţie considera ca sunt necesare modificări sau completări
privind unele materiale, acestea, in forma revizuita, se vor transmite secretariatului C.A., de către
direcţiile/departamentele/ serviciile/ birourile emitente, in cadrul aceleiaşi şedinţe C A . sau pentru
a fi introduse pe ordinea de zi a următoarei şedinţe C A . , dupa caz.
10. Nu se vor accepta de către secretariatul C A . spre a fi introduse pe ordinea de zi a şedinţei
Consiliului de Administraţie rapoartele, referatele si anexele aferente, orice alte documente care
nu sunt conforme cerinţelor. Secretariatul C A . va returna emitenţilor documentele incomplete sau
nesemnate / neavizate.
11. Toate referatele introduse pe ordinea de zi a şedinţei C A . in vederea analizei si aprobării
solicitărilor de înregistrare pe costurile societăţii a unor sume reprezentând penalităţi, majorări de
întârziere, amenzi, precum si aprobării unor sponsorizări sau sume din fondul de cheltuieli pentru
reclama - publicitate prevăzut in Bugetul de Venituri si Cheltuieli, vor fi avizate de către Biroul
Juridic-Contencios si Direcţia Economica. Referatele privind amenzile vor fi fundamentate având
la baza raportului întocmit de Comisia de analiza constituita la nivelul societăţii prin decizie a
directorului general.
12. Asigura arhivarea materialelor şedinţelor Consiliului de Administraţie/ A.G.A.
13. Deciziile Consiliului de Administraţie sunt structurate pe articole si sunt semnate de către
Preşedintele Consiliului de Administraţie sau de către administratorul însărcinat de către C A . sa ii
tina locul. Secretariatul C A . va distribui, pe baza de semnătura către directorii
executivi/departamentele/serviciile/ birourile/formaţiile, care sunt vizate sau au legătura cu decizia
respectiva, extrase cuprinzând articolele prin care s-au stabilit sarcini, responsabilităţi, termene.
14. Participanţii la şedinţe si personalul Biroului Secretariat C A . si A.G.A., vor respecta
confidenţialitatea conţinutului dezbaterilor si a tuturor materialelor si datelor care au legătura cu
şedinţele Consiliului de Administraţie si nu vor disemina informaţii.
15. Secretariatul C A va transmite materialele de şedinţa membrilor Consiliului de
Administratie/A.G.A, pe e-mail, cu cel puţin 3 zile lucratoare înainte de şedinţa si respectiv,
înainte de şedinţa, pentru documentele ce conţin informaţii confidenţiale, sau acelea a căror
divulgare ar putea adduce prejudicii societăţii.
16. Documentele şedinţelor Consiliului de Administraţie solicitate in scris, de către direcţii/
departamente/servicii/ birouri,formatii, altele decât cele emitente/ semnatare, se
multiplica numai cu acordul Preşedintelui C A .
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17. Procesul-verbal de şedinţa va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile
luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate. Acesta va fi semnat de către Preşedintele
Consiliului de Administraţie/ membii AGA si de către Secretariatul C.A-A.G.A., iar cel inscris in
registrul şedinţelor si deliberărilor Consiliului de Administraţie va fi semnat si de către ceilalţi
administratori. Deciziile Consiliului de Administraţie si procesele-verbale ale şedinţelor se vor
transmite pe e-mail administratorilor dupa semnarea de către Preşedintele Consiliului de
Administraţie.
18. Răspunde de următoarele registre ale societăţii:
a) registrul asociaţilor;
b) registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale ale Asociaţilor ;
c) registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie ;
19. Răspunde de respectarea R.O.F-ului Consiliului de Administraţie.
20. Răspunde de calitatea serviciilor prestate.
21.Asigura si răspunde de respectarea legislaţiei in vigoare pentru domeniul sau de activitate.
22.Raspunde disciplinar, material sau penal, dupa caz, in conformitate cu dispoziţiile legale pentru
neindeplinirea sau îndeplinirea defectuasa a atribuţiilor ce ii revin ;
23.Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor: de securitate si sănătate in
munca; de prevenire a situaţiilor de urgenta; de apărare împotriva incendiilor si de protecţie civila;
24.Colaborează c u :
-Primăria Municipiului Ploieşti - Consiliul Local- Compartimentul Monitorizare întreprinderi
Publice
-Oficiul Registrului Comerţului Prahova
-Curtea de Conturi Prahova
-Toate compartimentele societăţii

11.2.2. DIRECŢIA ECONOMICA
Art.99 Este subordonata Directorului General si este condusa de Directorul Economic, având in
subordine :
Serviciul Financiar - Contabilitate;
- Serviciul Comercial Achiziţii si Urmărire Contracte
Art.100 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1. Fundamentează si întocmeşte anual, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare în vederea aprobării
lui.
2. întocmeşte contul anual de încheiere a exerciţiului financiar.
3. Stabileşte măsurile necesare si soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare si
executare a bugetului de venituri si cheltuieli.
4. Verifică modul de încasare si cheltuire a sumelor din bugetul de venituri si cheltuieli si prezintă
Directorului General si Consiliului de Administraţie orice neregulă sau încălcare constatată,
precum si măsurile ce se impun.
5. Urmăreşte si răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare si
informează lunar Directorul General.
6. Asigură si răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea si valorificarea tuturor
documentelor financiar- contabile pre;~entate spre aprobare Directorului General.
7. Organizează, asigură si răspunde de exercitarea conform prevederilor legii a controlului
financiar - preventiv.
8.Asigură inventarierea anuală sau ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale si a
valorilor băneşti ce aparţin societăţii si administrarea corespunzătoare a acestora.
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9.Asigura evaluarea si reevaluarea bunurilor, conform legii.
lO.Colaboreazâ cu celelalte direcţii si compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri
în vederea elaborării bugetului de venituri si cheltuieli, precum si pentru urmărirea / verificarea
încasărilor veniturilor.
11 .Asigura asistenta de specialitate pentru structurile societăţii.
12. Urmăreşte si răspunde de respectarea si aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului
Ploieşti, a dispoziţiilor AGA, C.A., ale Directorului General si a celorlalte acte normative în
domeniul economico - financiar.
13. Răspunde alături de Directorul General, de realizarea indicatorilor economico-financiari
impuşi prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune, încheiat cu Municipiul Ploieşti.
H.Răspunde de întocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâri în
domeniile de activitate ale direcţiei, în vederea promovării lor în Consiliul Local al Municipiului
Ploieşti.
15.Asigură evidenta contabilă a veniturilor si cheltuielilor societăţii.
16..Direcţia Economica exercită si alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin
hotărâri ale AGA, C.A., Consiliului Local sau dispoziţii ale Directorului General.
17.1n exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Economica colaborează cu : toate
compartimentele societăţii, Trezoreria Ploieşti; Administraţia Financiara a Municipiului Ploieşti;
Direcţia Generala a Finanţelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Prahova, Instituţii
bancare si alte societăţi comerciale.

11.2.2.1 SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
Art.101 Este subordonat Directorului Economic.
Art.102 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1.Participă la întocmirea bilanţului contabil si a balanţelor de verificare;
2.Fundamentează si întocmeşte pro*ectul bugetului SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti
SRL, asigurandu-se prezentarea tuturor documentelor necesare in vederea aprobării bugetului
anual de catre Consiliul de Administraţie, Adunarea Generala a Asociaţilor si Consiliului Local;
3.Asigură participarea personalului contabil la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului;
4.Prezintă organelor de control toate documentele pe care acestea la solicită;
5.Răspunde de întocmirea si înregistrarea notelor contabile pentru: casa, banca, salarii, garanţii ale
gestionarilor, clienţi;
o.Analizează permanent situaţia disponibilului în bănci şi la casería unităţii;
7.Supraveghează permanent plata către furnizori, în vederea decontării facturilor;
8.Emite facturi si verifica legalitatea la plata a tuturor facturilor de la furnizori, încadrarea in
bugetul de venituri si cheltuieli, e t c . ;
9.Asigura întocmirea zilnica a ordinelor de plata;
lO.Efectueaza incasari si plaţi prin casieria SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL,
precum si depuneri/ridicări de numerar din Trezoreria Ploieşti si băncile la care societatea are
deschise conturi;
11.Urmăreşte deconturile de cheltuieli, precum şi dispoziţiile de plata şi încasare după caz,
justificările avansurilor spre decontare;
12.Asigură calculul salariilor, întocmirea statelor de plata a salariilor şi a altor drepturi legale
cuvenite salariaţilor;
13.Asigura întocmirea lunara a declaraţiei unice 112, având la baza statele lunare de plata şi
asigura distribuirea ei la organele în drept;
14.Asigura întocmirea anuala a decVatiei 205, privind impozitul pe venituri salaríale realizate,
precum si a celorlalte declaraţii fiscale legale;
15.Organizează şi conduce evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale
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16.0rganizează evidenţa analitică şi sintetică a tuturor conturilor, verificarea lunară a soldurilor
analitice cu cele sintetice din balanţa de verificare;
17.Analizează permanent situaţia conturilor « clienţi » şi « debitori » prin emiterea documentelor
legale pentru încasarea la termenele prevăzute calculând după caz majorări de întârziere;
18.Asigura si răspunde de elaborare si adoptare a bugetului SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL, antrenând toate centrele de gestiune si compartimentele funcţionale;
19.Urmareste periodic realizarea bugetului de venituri si cheltuieli, stabilind masurile necesare de
executare a acestuia;
20.Asigura întocmirea contului de încheiere a bilanţului contabil;
21.Asigura întocmirea lunara a situaţiilor de plată a T.V.A. - ului sau de rambursat precum şi
deconturi de T.V.A., predarea acestuia la Administraţia Financiară;
22.Asigura înregistrarea intrărilor de mijloace fixe, calculul amortizării lunare, transferuri de
mijloace fixe, casări de mijloace fixe ;
23.Asigura conform legislaţiei în vigoare, inventarierea anuala a tuturor elementelor patrimoniale
de activ şi pasiv ;
24.Verifica registrele obligatorii de contabilitate : registrul inventar, registrul j u r n a l ;
25.Urmăreşte contractele si verifica situaţiile de lucrări primite de la serviciile productive
, din punct de vedere al corectitudinii întocmirii si al centralizării acestora, restituind situaţiile
întocmite necorespunzător;
26.Comunica modificările legislative apărute privind întocmirea situaţiilor de lucrări;
27.Asigură facturarea către Primăria Municipiului Ploieşti si alte persoane fizice si juridice, a
serviciilor prestate în baza centralizatoarelor de lucrări primite de la serviciile productive, care vor
constitui anexe la factură.
28.Analizeaza rezultatele economice ale centrelor de gestiune:
-analizează veniturile şi cheltuielile fiecărui centru de gestiune conform balanţei contabile ;
-raportează lunar conducerii societăţii rezultatele financiare obţinute de fiecare centru în
scopul optimizării deciziilor manageriale referitoare la acestea.
29.Exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea unităţii în legătură cu domeniul de activitate;
30.Prezintă situaţiile şi documentele la controlul Gărzii Financiare, instituţiilor abilitate sa
controleze legal activitatea societăţii;
31 .Întocmeşte devize de lucrări pentru serviciile prestate de societate;
32.Urmareste consumurile de materiale si combustibili aferente lucrărilor;
33.Intocmeste situaţiile de lucrări lunare pentru serviciile prestate de societate, in relaţia cu
Primăria Ploieşti si terţi.
34.Propune spre aprobare directorului general, tarife şi preţuri pentru produsele şi serviciile
prestate de societate si le supune spre aprobarea Municipiului Ploieşti conform contractului de
delegare;
35.Actualizează tarifele şi preţurile practicate de societate atât către terţi cât şi către municipalitate
pentru serviciile prestate şi produsele obţinute din producţia proprie.
36.Răspunde de calitatea serviciilor prestate si de realizarea indicatorilor de performanta proprii.
37.Asigura si răspunde de respectarea legislaţiei in vigoare pentru domeniul sau de activitate.
38.Răspunde disciplinar, material sau penal, dupa caz, in conformitate cu dispoziţiile legale pentru
neindeplinirea sau îndeplinirea defectuasa a atribuţiilor ce ii revin ;
39.Personalul din cadrul compartimentului răspunde de respectarea normelor: de securitate si
sănătate in munca; de prevenire a situaţiilor de urgenta; de apărare împotriva incendiilor si de
protecţie civila;
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11.2.2.2 SERVICIUL COMERCIAL ACHIZIŢII SI URMĂRIRE
CONTRACTE
Art.103 Este subordonat Directorului Economic si condus de un sef de serviciu, care are in
subordine următoarele activităţi:
-achiziţii publice;
-aprovizionare;
-desfacere;
-logistica;
-încheiere si urmărire contracte ;
Art.104 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1.Asigură aprovizionarea cu materii prime, materiale, piese de schimb şi alte materiale
consumabile necesare activităţii de producţie conform contractelor încheiate de SC Servicii de
Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, cu respectarea reglementarilor legale privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor
de concesiune de servicii.
2.Asigura aprovizionarea cu produse, servicii sau lucrări care se pot achiziţiona direct, in
condiţiile legii. Achiziţia directa se realizează pe baza de document justificativ care, in acest caz,
conform normelor legale, se considera a fi contract de achiziţie publica.
3.Organizează recepţia şi gestionarea în magazii a bunurilor aprovizionate, precum şi eliberarea
acestora pentru consum pe bază de bonuri întocmite şi semnate de persoanele împuternicite în
acest scop.
4.Asigură evidenţa operativă a mişcării stocurilor, predă zilnic la contabilitate documentele de
recepţie şi de consum, participă la inventarierea anuală a stocurilor.
5.Asigură aprovizionarea şi desfacerea producţiei proprii realizate şi atrase din alte surse, ţine
evidenţa operativă a activităţilor specifice.
6.Asigura comercializarea de răsaduri, material dendrologic, plante de apartament si flori tăiate,
seminţe, către persoane fizice si juridice si alte vânzări cu amănuntul.
7.Urmăreşte valorificarea deşeurilor ca urmare a efectuării casărilor.
8.Are obligaţia de a lua toate masurile pentru a evita apariţia unor situaţii de natura sa
determine existenta unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale, asa cum sunt
definite de actele normative in vigoare.
9.Elaboreaza programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesitaţilor si priorităţilor
comunicate de celelalte compartimente din cadrul SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti
SRL, in condiţiile reglementarilor legale in vigoare.
lO.Elaboreaza sau, dupa caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori,
in cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs.
11 .îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform actelor normative in vigoare.
12.Aplica si finalizează procedura de atribuire, constituie si păstrează dosarul achiziţiei publice.
13.Elaborează nota justificativa, conform normelor legale, in toate situaţiile in care procedura
de atribuire propusa pentru a fi aplicata este alta decât licitaţia deschisa sau licitaţia restrânsă, sau
in cazul atribuirii unui contract sectorial, este alta licitaţia deschisa, licitaţia restrânsă sau
negociere cu publicarea prealabila a unui anunţ de participare.
14.Raspunde de respectarea reglementarilor legale in ceea ce priveşte:
- iniţierea procedurii de atribuire;
stabilirea criteriilor de calificare si selecţie;
stabilirea criteriilor de atribuire;
- publicarea anunţurilor de intenţie, de participare si de atribuire;
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aplicare procedurilor de atribuire: licitaţia deschisa, licitaţia restrânsă, dialogul
competitiv, negocierea cu aplicare prealabila a unui anunţ de participare;
negocierea fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare; procedura
simplificata- cererea de oferte;
acordul - cadru;
evaluarea ofertelor;
garanţii: garanţia de participare; garanţia de buna execuţie;
finalizarea procedurii de atribuire;
comunicarea si transmiterea către organismul de monitorizare a contractelor de
achiziţie publica, raportările si informaţiile stipulate de prevederile legale;
Efectuarea studiilor de piaţă (strângerea de oferte) pentru achiziţiile directe;
Întocmirea propunerilor de dispoziţii cu membrii comisiilor de evaluare a
ofertelor.
Elaborarea clarificărilor, dacă este cazul, si a corespondentei cu operatorii

economici.
Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor.
15 Răspunde de constituirea si păstrarea dosarului achiziţiei publice:
- Constituirea dosarului achiziţiei publice, care trebuie să cuprindă următoarele
elemente:
• nota privind determinarea valorii estimate;
• anunţul de intenţie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul;
• anunţul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, după caz, invitaţia de
participare;
• documentaţia de atribuire;
• nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a
fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;
• nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul;
• raportul procedurii de atribuire;
• contractul de achiziţie publică/acordul -cadru, semnate;
• anunţul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare;
- Păstrarea dosarului achiziţiei publice pe o perioada de 5 ani.
- Punerea la dipozitia organelor de control a dosarului achiziţiei.
16.Elaborează, înregistrează, tine evidenta si urmăreşte ducerea la îndeplinire a contractelor
comerciale, in termenele prevăzute.
17.Urmăreşte aducerea la îndeplinire a contractelor de achiziţii publice, in sensul încadrării
acestora in limitele bugetare.
18.Asigura activitatea logistica a societăţii in ceea ce priveşte depozitarea (mânuire, stocare,
etichetare, inventariere), cat si desfacerea produselor proprii sau cele de natura ecleziastica, prin
magazine.
19.Efectueaza analiza de piaţa, evaluează dezvoltarea si ţintele de pe piaţa, face studii de
marketing.
20.Supraveghează si analizează preferinţele clienţilor, monitorizează concurenta, defineşte grupele
de bunuri si servicii în perspectiva.
21.Stabileşte preturile corespunzătoare pentru obţinerea succesului pe piaţa, defineşte eventualii
cumpărători si pieţele de desfacere.
22.Asigura participarea societăţii la expoziţii si târguri, organizează campanii publicitare.
23.Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare.
24.Raspunde de realizarea indicatorilor de performanta ai serviciului.
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25.Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuasa a atribuţiunilor de serviciu.
26.Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor: de securitate si sănătate in
munca; de prevenire a situaţiilor de urgenta; de apărare împotriva incendiilor si de protecţie civila.
27.Exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL,
pentru domeniul său de activitate.

11.2.3. BIROU CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Art.105 Este subordonat Directorului General si condus de un sef de birou.
Art.106 Controlul Financiar de Gestiune se organizează la nivel de unitate si funcţionează in
compartiment distinct, ca parte componenta a controlului intern.
Art.107 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1.Verifica respectarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea si gospodărirea mijloacelor
materiale si băneşti, pe baza documentelor înregistrate in contabilitate si a documentelor din
evidenta tehnico - operativa.
2.Controlul financiar de gestiune are ca obiective principale respectarea normelor legale cu privire
la:
- existenta, integritatea, păstrarea si paza bunurilor si valorilor de orice fel si deţinute
cu orice titlu;
- utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea si casarea de bunuri;
- efectuarea, in numerar sau prin cont, a încasărilor si plaţilor, in lei si valuta, de
orice natura, inclusiv a salariilor si a reţinerilor din acestea si a altor obligaţii fata
de salariaţi;
- întocmirea si circulaţia documentelor primare, documentelor tehnic - operative si
contabile;
- modul de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv propriu;
3.întocmeşte programe de lucru care sunt aprobate de Directorul General. In program se vor
nominaliza gestiunile si activităţile ce urmează a fi controlate, perioada supusa controlului si cea
stabilita pentru efectuarea controlului, ca si organele care efectuează controlul.
4.Sesizează Directorul General pentru îmbunătăţirea activităţii de gestiune a patrimoniului, in baza
rezultatelor controalelor efectuate.
5.Verifica operaţiunile derulate prin casieria societăţii, inclusiv avansurile spre decontare.
6.Constatarile făcute in urma controalelor se vor consemna in acte de control bilaterale (procese verbale sau note de constatare), cu indicarea prevederilor legale încălcate si stabilirea exacta a
consecinţelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si masurile
luate in timpul controlului si cele stabilîte a se lua in continuare. Persoanele vinovate de abaterile
constatate vor fi ascultate cu privire la faptele reţinute in sarcina lor (note explicative scrise) si li
se vor verifica apărările formulate. In caz de neascultare a persoanelor vinovate se va menţiona
cauza neluarii acestei masuri.
7.Conducerea societăţii si salariaţii societăţii sunt obligaţi, la cererea Biroului Control Financiar de
Gestiune:
- sa puna la dispoziţie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte
documente necesare controlului;
- sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le
au in păstrare, care intra sub incidenţa controlului;
- sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate in original sau copii certificate;
- sa dea informaţii si explicaţii verbal si in scris, dupa caz, in legătura
care formează obiectul controlului;

REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE

36

SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI SRL
sa semneze cu sau fara obiecţii actele de control si sa comunice la termenele fixate
modul de aplicare a masurilor stabilite in urma controlului;
sa asigure sprijinul si condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului si sa-si dea
concursul pentru clarificarea constatărilor;
7.Salariatii Biroului Control Financiar de Gestiune răspund disciplinar, contravenţional sau penal,
dupa caz, in situaţiile in care: nu efectuează controlul conform programului de activitate aprobat;
înscrie in actele de control date sau fapte ireale ori inexacte sau cu buna ştiinţa nu consemnează
toate deficientele constatate; lucrează cu superficialitate, nesemnaland încălcările de la dispoziţiile
legale in vigoare constatate cu ocazia controlului si nu stabilesc răspunderi potrivit normelor
legale; dispune, prin interpretarea sau aplicarea greşita a dispoziţiilor legale in vigoare, masuri
care produc prejudicii; nu intocmeste si nu înaintează Directorului General actele de control la
termenele stabilite; nu ia, sau dupa caz, nu propune masurile necesare pentru înlăturarea lipsurilor
si abaterilor consemnate in actele de control, tragerea la răspundere a celor vinovaţi; nu
îndeplineşte sau indeplineste defectuos sarcinile ce ii revin.
8.Răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare, pentru domeniul sau de activitate.
9.Personalul din cadrul biroului răspunde de respectarea normelor: de securitate si sănătate in
munca; de prevenire a situaţiilor de urgenta; de apărare împotriva incendiilor si de protecţie civila.
lO.Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea unităţii, pentru domeniul sau de activitate.

11.2.4. DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE SI ACTIVITĂŢI
REGLEMENTATE
Art.108 Este subordonat Directorului General si este condus de un sef de departament, având in
subordine :
Serviciul Resurse Umane;
- Biroul Sănătatea si Securitatea Muncîi-Situatii de Urgenta-Mediu
Art.109 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1 .Asigura recrutarea, angajarea, administrarea, instruirea, evaluarea si motivarea resurselor umane.
2.Asigură aplicarea reglementărilor legale privind salarizarea personalului societăţii.
3.Acordă consultanta conducerii superioare si sprijin personalului societăţii, pentru implementarea
politicilor de resurse umane, de sănătate si securitate in munca, a prevenirii si stingerii incendiilor
si protecţia mediului.
4.întocmeste proiectul pentru aprobrrea de către Consiliul de Administraţie a organigramei,
statelor de funcţii si de personal, împreună cu anexele legale;
5.în colaborare cu Direcţia Economica, stabileşte necesarul fondului de salarii si alte drepturi de
personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget si urmăreşte folosirea eficientă si în
conformitate cu prevederile legale a acestuia.
6.Planifica, organizează si coordonează si evaluează activitatea Serviciului Resurse Umane si
Biroului Sănătatea si Securitatea Muncii-Situatii de Urgenta si Mediu.
7.Coordoneaza reviziile periodice ale Regulamentului de Organizare si Funcţionare,
Regulamentului Intern, a procedurilor operaţionale si de sistem, precum si negocierea Contractului
Colectiv de Munca.
8.Duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administraţie pe domeniul sau de activitate.
9.Propune soluţii si/sau masuri ce urmează a fi luate in situaţii de natura a angaja răspunderea
patrimoniala a societăţii
lO.Urmareste si răspunde de realizarea tuturor indicatorilor de performanta aferenţi activ^âtijgr
din compartimentele subordonate.
vjg^'ll^^
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11 .Reprezintă, prin delegare interesele societăţii in fata diverselor instituţii publice si/sau private,
precum si a altor persoane fizice si juridice: I.T.M Prahova, Registrul Comerţului, Monitorul
Oficial, Primăria Municipiului Ploiesti,ASSC , CSM, Administraţia Parcului Memorial Constantin
Stere si alte instituţii arondate Consiliului Local.
12.Implementează politica de dezvoltare a carierei si motivare a resurselor umane.
B.Exercita acţiuni de control si propune masuri corective pentru întărirea disciplinei muncii si
prevenirea incidentelor in domeniul sanatatii si securităţii muncii, a producerii incendiilor si a
altor situaţii de urgenta, precum si a protejării mediului in cadrul societăţii.
14. Asigura activitatea de dialog social cu sindicatul si/sau reprezentanţii salariaţilor.
15.Organizează si verifica elaborarea si revizuirea procedurilor operaţionale ale activităţilor
proprii.
16.Răspunde pentru legalitatea operaţiunilor înscrise in documentele avizate.
17. Răspunde de realizarea termenelor contractuale si calitatea serviciilor prestate in subordinea
sa, precum si de utilizarea eficienta ? 'esurselor umane.
18.Raspunde de legalitatea masurilor luate in soluţionarea amiabila sau procesuala a litigiilor
interne si externe.
19.Raspunde de recrutarea, angajarea, administrarea, instruirea, evaluarea si motivarea resurselor
umane.
20.Reprezinta societatea in fata organelor de control pe domeniul sau de activitate.
21.Colaborează cu toate compartimentele din cadrul societăţii si cu :
-AJOFM Prahova;
-ITM Prahova;
-Politia Municipiului Ploieşti;
-Direcţia Judeţeană de Statistica Prahova;
-Direcţia Muncii Ploieşti
-Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Ploieşti;
- R.A.S.P.Ploiesti
-Serviciile publice si regiile din subordinea Consiliului Local Ploieşti;
-Instituţiile bancare din Municipiul Ploieşti;

11.2.4.1. SERVICIUL RESURSE UMANE
Art.110 Este subordonat Departamentului Resurse Umane si Activităţi Reglementate si condus de
un sef de serviciu.
A r t . l l l Are în subordine:
activitatea de resurse umane,
activitatea de normare a muncii;
activitatea de secretariat, registratură;
activitatea arhivistică
Art.112 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1 .Instrumentează managementul strategic pentru determinarea necesarului de resurse umane;
2.Recruteaza, selectează si încadrează personalul;
3.Organizează si coordonează formarea si perfecţionarea resurselor umane in cadrul organizaţiei;
4,Organizeaza si coordonează evaluarea performantelor individuale ale personalului societăţii;
5.Acţionează in domeniul dezvoltării carierei personalului;
6.Elaboreaza si modifica organigrama societăţii si o supune Consiliului de Administraţie spre
aprobare;
7.1nstrumenteaza managementul motivării complexe a resurselor umane;
8.Actioneaza in domeniul dialogului social si rezolvarea conflictelor in cadrul orgi

REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE

38

SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI SRL
9.Construieste o cultura organizationala axata pe valori specifice economiei de piaţa, pe ataşament
si efort ale salariaţilor fata de firma;
10.Reprezinta societatea in relaţia cu instituţiile abilitate ale statului pe domeniul de activitate.
11.Asigura întocmirea proiectului de stat de funcţii si de personal, pe care le prezintă Consiliului
de Administraţie pentru a fi supuse spre aprobare, ori de câte ori apar modificări;
12 Angajează personalul conform prevederilor legale si procedurale, întocmeşte dosarul personal
al fiecărui salariat si il actualizează permanent;
13.întocmeşte contracte individuale de muncă si acte adiţionale;
14.Intocmeste contracte de garanţie ale gestionarilor desemnaţi prin decizie.
15. Asigură evidenţa salariaţilor in Registrul Electronic al Salariaţilor si operează
modificarile,suspendarile si incetarea contractului individual de munca;
16.Tine evidenta documentelor depuse de salariaţi pentru acordarea de deduceri de impozit in
condiţiile normelor legislative in vigoare ;
17.întocmeşte documentele legale pentru încetarea activităţii salariaţilor, documente ce vor fi
semnate de Directorul General;
18.Colaborează cu Serviciului Fiiitnciar-Contabilitate, introducând lunar in programul de
salarizare modificările intervenite în cursul lunii in structura organizatorica sau in situaţia
personalului angajat (angajări, desfaceri de contracte de muncă, indexări, modificări, sporuri, e t c ) ,
precum si pontajul aferent lunii respective;
19.Asigură întocmirea Fişelor de post colaborând cu toate compartimentele si asigurând
consultanta acestora;
20.Organizeaza evidenţa personalului încadrat pe durata determinata.
21.Asigura elaborarea proiectelor de decizii privind incheierea, modificarea, incetarea contractelor
individuale de munca, trecerea, delegarea, detaşarea salariaţilor, constituie diverse comisii pe
profilul de activitate, care sunt inaintate directorului general al societăţii, precum si documentele
necesare pensionarii personalului unităţii, conform prevederilor legale;
22.Elaboreaza si actualizează Regulamentul de Organizare si Funcţionare;
23.Elaborează, modifica si negociază Contractul Colectiv de Munca;
24.Elaboreaza, actualizează si difuzează Regulamentul Intern;
25.Organizează funcţionarea Comisiei de disciplina din cadrul SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL si asigura aducerea la îndeplinire a masurilor stabilite de aceasta;
26.Elibereaza la solicitarea angajaţilor acte cu privire la relaţiile de munca;
27.0rganizeaza programarea si evidenta concediilor de odihna, evidenta: concediilor medicale,
fara plata, concediilor de formare profesionala;
28.Elaborează raportările statistice specifice activităţii serviciului;
29.Desemneaza salariaţi din rândul personalului din cadrul serviciului, in diverse comisii de
specialitate;
30.1ntocmeste actele necesare semnării convenţiilor cu A.J.O.F.M. pentru acordarea subvenţiilor
in cadrul programului de ocupare temporara a forţei de munca;
31 .Organizează selecţii si concursuri pentru ocuparea posturilor vacante (anunţuri, bibliografii,
propuneri pentru constituirea deciziilor de concurs, procese - verbale);
32.Stabileşte toate drepturile de salarizare sub aspectul legalităţii si al realităţii muncii prestate,
precum si al corectei raportări a îndeplinirii sarcinilor de care este condiţionata plata integrala a
salariilor;
33.Gestionează evidenta timpului de munca al personalului;
34.Tine evidenta si întocmeşte Registrul Declaraţiilor de interese;
35.Tine evidenta declaraţiilor de avere;
36.Primeşte, înregistrează şi repartizează documentele interne, sesizări, reclamaţii^
expedierea corespondenţei;
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37.Asigură activităţile de registratura a societăţii si de secretariat a conducerii;
38.Raspunde de modul de respectare a legislaţiei arhivistice ;
39.Organizează arhiva SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL si răspunde de evidenta
actelor arhivate conform legislaţiei in vigoare;
40.Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a
celor ieşite;
4 1 . Asigură evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice în/din depozitele de arhivă;
42. Propune modificarea prevederilor nomenclatorului arhivistic al societăţii în situaţia în care
constată neconcordanţe între prevederile lui şi situaţia reală;
43. Urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor, verifică modul de
respectare a prevederilor Legii nr. 16/1996, legea arhivelor naţionale, modificată, de către
compartimentele creatoare de documente, propune măsuri de remediere a disfuncţionalităţilor
constatate conducătorului compartimentului respectiv;
44. Verifică şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite, întocmeşte
inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozite;
45. Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de
către cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;
46. Pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate
compartimentelor creatoare, iar la restituire verifică integritatea documentelor imprumutate,
asigură reintegrarea acestora în fond;
47. Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor legale
incidente, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă, propune măsuri de dotare
corespunzătoare cu mobilier, rafturi, mijloace P.S.l. a depozitelor, propune măsuri în vederea
asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;
48. Asigură legătura cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Prahova;
49. Pune la dispoziţia delegatului Direcţiei Arhivelor Naţionale Prahova toate documentele
solicitate cu prilejul efectuării acţiunilor de control;
50. Asigura normarea muncii exprimata sub forma de norme de timp, norme de producţie, norme
de personal, sfere de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei munci.
51.Respecta indicatorii de performanta proprii.
52.Urmareste respectarea disciplinei la locul de munca, precum si a normelor de conduita ;
53.Răspunde disciplinar, material, penal, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale pentru
neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin ;
54.Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor: de securitate si sănătate in
munca; de prevenire a situaţiilor de urgenta; de apărare împotriva incendiilor si de protecţie civila;
55.îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL pentru domeniul său de activitate.
56.Colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul societăţii si cu :
-Direcţia Muncii Ploieşti
-AJOFM Prahova;
-Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Prahova;
-ITM Prahova;
-Politia Municipiului Ploieşti;
-Direcţia Judeţeană de Statistica Prahova;
-Serviciile publice si regiile din subordinea Consiliului Local Ploieşti;
-Alte instituţii specializate;
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11.2.4.2 BIROUL SĂNĂTATEA SI SECURITATEA MUNCII-S.U.- MEDIU
Art.113 Este subordonat Departamentului Resurse Umane si Activităţi Reglementate si condus de
un sef de birou.

Art.114 ATRIBUŢII,

RESPONSABILITĂŢI:
1.îndruma si controlează activitatea de prevenire a accidentelor si combaterea riscurilor la locul de
munca;
2.Asigura securitatea si sănătatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.
3.îndruma si controlează activităţile de dotare cu echipamente de protecţie si de lucru,
imbunatatirea condiţiilor de munca, respectarea prevederilor legale si normelor proprii societăţii;
4.Asigura evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire si elaborează planul de prevenire si
protecţie;
5.Întocmeşte tematica anuala privind instruirea in domeniul securităţii si sanatatii in munca si in
domeniul situaţiilor de urgenta;
6.Asigura cadrul organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru
situaţiile de urgenta si protecţia mediului;
7.Tine evidenta accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile
de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a
accidentelor de muncă si le raportează autoritatiilor competente;
8.0bţine autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă,
situaţiilor de urgenta si protecţiei mediului, înainte de începerea oricărei activităţi, conform
prevederilor legale;
9.Asigura instruirea, informarea si evaluarea personalului in probleme de S.S.M, situaţii de
urgenta si protecţia mediului;
lO.Elaboreaza instrucţiuni propri de sănătate si securitate in munca si pentru situaţii de urgenta ,
precum si a tematicii pentru efectuarea instructajului introductiv-general, la locul de munca si
periodic pentru toate meseriile;
11 .Urmăreşte ca echipamentul tehnic sa fie dotat cu aparatura de măsura si control a parametrilor
tehnologici, de prevenire si avertizare a stărilor de pericol, si sa nu prezinte pericol pentru
sănătatea sau viata salariaţilor, a persoanelor aflate in societate in interes de serviciu, sau altor
persoane pentru care se asigura securitatea si sănătatea in munca;
12.Urmăreşte acordarea alimentaţiei de protecţie, a materialelor igienico sanitare persoanelor care
isi desfăşoară activitatea in locuri de munca pentru care se impune aceasta;
13.Organizează activitatea de control medical periodic si la angajare;
14.Participa la cercetarea accidentelor de munca si intocmeste documentaţia necesara depunerii la
Inspectoratul Teritorial de Munca;
15.Organizează si controlează activitatea de apărare civila;
16.Organizează si controlează activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
17.Colaboreaza si se supune controalelor efectuate de personalul Inspectoratului Teritorial de
Munca, ISU si a celui de la Agenţia de Protecţie a Mediului Prahova.
18.Asigura - in limita bugetului aprobat - echipamentul de protecţie necesar salariaţilor din cadrul
SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL;
19.Efectueaza instructajul introductiv - general, acorda si verifica permanent modul de efectuare a
instructajului la locul de munca si a celui periodic la toate compartimentele din societate;
20.Asigura organizarea si funcţionarea Comitetului de Securitate si Sănătate in Munca in
condiţiile legii;
21.Verifica modul cum se desfăşoară activitatea si se respecta normele de securitate si san,
muncii la toate locurile de munca;
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22.Aduce la îndeplinire masurile dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor efectuate
de Inspectoratul Teritorial de Munca Frahova.
23.Respecta legislaţia in vigoare privind comunicarea si cercetarea evenimentelor, înregistrarea si
evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si
raportarea bolilor profesionale;
24.Urmăreşte respectarea legislaţiei şi a actelor normative în vigoare privind protecţia mediului;
25.Colaborează cu celelalte organisme cu atribuţii in acest domeniu;
26.Urmareste si asigura îndeplinirea prevederilor din planurile si programele de gestionare a
calităţii factorilor de mediu elaborate de Agenţia de Protecţia Mediului;
27.Se implica in integrarea politicilor de protecţie a mediului in strategia de dezvoltare durabila la
nivel de societate;
28.Participa la elaborarea, realizarea, implementarea programelor de protecţia mediului, derulate
cu finanţări extrabugetare interne sau externe;
29.întocmeşte documentaţia in vederea obţinerii si prelungirii autorizaţiilor necesare funcţionarii
SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL;
30.Are obligaţia de a urmări si coordona activitatea de evacuare a deşeurilor, rezultate in urma
activităţilor societăţii si a emite raportările legale către A.P.M. Prahova;
31. Respecta indicatorii de performanta proprii.
32.Exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea SC Servicii de Gosporarire Urbana Ploieşti SRL,
pentru domeniul său de activitate.
33.Raspunde pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atribuţiilor ce-i revin;
34.Răspunde pentru aplicarea corecta ? legislaţiei in vigoare;
35.Raspunde de exactitatea datelor cuprinse in lucrările executate;
36.Raspunde pentru prejudiciile create ca efect al activităţii desfăşurate;
37.Raspunde pentru gestionarea corecta a cheltuielilor prognozate in buget, pentru activităţile
legate de activitatea desfăşurata.
38.Colaboreaza cu toate compartimentele societăţii si cu :
-Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civila Prahova
-Politia Municipiului Ploieşti
-Grupul Judeţean de Pompieri Prahova
-Direcţia Judeţeană pentru Statistica Prahova
-Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova
-Staţia Meteo Ploieşti
-Serviciile publice aflate in subordinea Consiliului Local

11.2.5. SERVICIUL COMUNICARE
Art.115 Este subordonat Directorului General si condus de un sef serviciu.
Art.116 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI:
1 .Primeşte, înregistrează, se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor si de expedierea răspunsurilor către
petiţionari in termenele legale, precum si de clasarea petiţiilor anonime sau cele in care nu sunt
trecute datele de identificare a petiţionarului;
2.Asigura relaţia cu media;
3.Organizează activitatea de desfăşurare a audientelor, participa la audiente si urmăreşte modul de
soluţionare a problemelor semnalate;
4.1nainteaza petiţiile inregistrate către compartimentele de specialitate, in funcţie de obiectul
acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
5.Asigura accesul la informaţiile de interes public in sensul reglementarilor legale privi
acces la informaţiile de interes public;
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ó.Publica si actualizează anual un buletin informativ care cuprinde: actele normative care
reglementează organizarea si funuionarea instituţiei; structura organizatorica, atribuţiile
departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al instituţiei; numele si
prenumele persoanelor din conducerea instituţiei si ale persoanei responsabile cu difuzarea
informaţiilor publice; coordonatele de contact ale instituţiei publice; sursele financiare, bugetul si
bilanţul contabil; programele si strategiile proprii; lista documentelor de interes public; lista
cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; modalităţile de
contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se considera
vătămata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
7.Se preocupa de întocmirea anuală a raportului de activitate al SC Servicii de Gospodărire
Urbană Ploieşti SRL;
8.Gestioneaza si tine evidenta contravenienţilor repartizaţi de catre Consiliul Local, Serviciul de
Probatiune si alte organe competente, pentru a efectua munca in folosul comunităţii;
9.Intocmeste anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public, care va cuprinde:
numărul total de solicitări de informaţii de interes public; numărul total de solicitări, departajat pe
domenii de interes; numărul de solicitări rezolvate favorabil; numărul de solicitări respinse,
defalcat in funcţie de motivaţia raspingerii, numărul de solicitări adresate in scris, numărul de
solicitări adresate de persoane fizice, numărul de solicitări adresate de persoane juridice, numărul
de reclamaţii administrative, numărul de plângeri in instanţa, costurile totale ale compartimentului,
sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate,
numărul estimativ de vizitatori. Raportul va fi adresat Directorului General al SC Servicii de
Gospodărire Urbană Ploieşti SRL si va ti făcut public;
10.Elaborează, revizuieşte
si denune la Biroul Sisteme de Management si Control
Intern/Managerial procedurile operaţionale ale activităţii proprii.
11 .Cunoaşte si respecta prevederile legislaţiei in vigoare;
12.Respecta indicatorii de performanta stabiliţi pentru activitatea proprie.
B.Răspunde disciplinar, material sau penal, după caz în conformitate cu dispoziţiile legale pentru
neîndeplinirea atribuţiilor ce îi revin ;
14.Exercită şi alte sarcini stabilite de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL
pentru domeniul său de activitate ;
15.Personalul din cadrul serviciului răspunde de respectarea normelor: de securitate si sănătate in
munca; de prevenire a situaţiilor de urgenta; de aparare împotriva incendiilor si de protecţie civila;
ló.Respecta prevederile R.O.F., Regulamentului Intern, precum si celelalte prevederi legale in
vigoare.
17.Colaboreaza cu toate compartimentele societăţii, cu instituţiile din cadrul Primăriei Ploieşti, cu
persoane fizice si/sau juridice, cu societăţi de mass-media.

11.2.6. BIROUL SISTEME
INTERN/MANAGERIAL

DE

MANAGEMENT

SI

CONTROL

Art.117 Este subordonat Directorului General si condus de un sef birou, care coordonează
aplicarea în cadrul societăţii a prevederilor OMFP nr. 946/2005 actualizat şi Standardului SR EN
ISO 9001/2008;
Biroul are in subordine următoarele activităţi:
-control intern/managerial
-managementul calităţii
Art.118 ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI
a) C o n t r o l intern/managerial:
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1.Elaborează sistemul de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe
activităţi.
2. Dezvolta standardele de control intern aprobate prin OMFP nr. 946/2005-republicat, în funcţie
de particularităţile organizatorice şi funcţionale ale societăţii;
3. Elaborează programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (SCIM) şi
supunerea spre dezbatere/aprobare;
4. Urmăreşte modul de realizare a activităţilor cuprinse în programul de dezvoltare a sistemului de
control intern (managerial);
5. Centralizează informările referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea
subsistemelor de control intern/managerial ale compartimentelor de muncă;
6. întocmeşte informări/rapoarte cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului de
control intern/managerial, ori de câte ori este necesar;
7. Clasează, păstrează şi arhivează documentaţia aferenta procesului de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial;
8. Consiliază compartimentele societăţii, cu privire la materialele necesare a fi elaborate în
procesul dezvoltării SCIM;
9. Propune unele direcţii de acţiune pentru dezvoltarea SCIM, în funcţie de stadiul implementării
standardelor de control intern/managerial;
10. Asigura din punct de vedere tehnic şi metodologic, monitorizarea, organizarea şi îndrumarea
dezvoltării sistemului de control intern/managerial;
11 .Elaborează şi evidenţiază documentaţia necesara desfăşurării şedinţelor comisiei de
monitorizare;
12.Asigura o comunicare eficienta între comisia de monitorizare şi compartimentele societăţii;
13.Participa la şedinţele grupurilor de lucru constituite în cadrul comisiei de monitorizare;
14.Asigura ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor preşedintelui comisiei de monitorizare si
Directorului General;
15. Informează comisia de monitorizare cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni
derulate în cadrul compartimentelor de muncă sau la nivelul societăţii;
16. Elaborează proiectele de proceduri de sistem aplicabile la nivel de societăţii;
17. Tine evidenta ediţiilor procedurilor operaţionale emise de compartimentele societăţii, precum
si a reviziilor acestora.
18 .Organizează revizuirea procedurilor de către compartimente, ori de cate se impune si aducerea
la cunoştinţa executanţilor a acestora, precum si a celorlalţi factori interesaţi.
19. Evaluaeaza procedurile operaţionale sau de sistem, elaborate în cadrul societăţii;
20.Sprijina compartimentele de muncă ale societăţii, în identificarea/actualizarea obiectivelor
specifice şi a activităţilor desfăşurate pentru realizarea acestora;
2 1 . Sprijină compartimentele de muncă la identificarea, evaluarea şi prioritizarea riscurilor care
pot afecta atingerea obiectivelor specifice;
22. întocmeşte/actualizează registrul riscurilor la nivel de societate, prin agregarea
datelor/informaţiilor cuprinse în registrele riscurilor de la nivelul compartimentelor de muncă;
23. Gestionează sistemul de monitorizare şi raportare a performanţelor, pe baza indicatorilor de
rezultat/performanţă asociaţi obiectivelor specifice;
24. Centralizează informările şi raportările întocmite la nivelul compartimentelor societăţii, în
conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, în vederea întocmirii raportărilor periodice;
25. Elaborează proiectele situaţiilor centralizatoare şi raportările periodice privind stadiul
implementării sistemului de control intern/managerial.
26. Controlează si monitorizează acti"itatea desfăşurata de toate compartimentele societăţii
aspectul legalităţii, oportunităţii si integrităţii profesionale;
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27. In cazul constatării abaterilor de la legalitate, propune masuri pentru repararea prejudiciului
produs si protejarea patrimoniului, in conformitate cu prevederile OG nr. 119/1999 privind
controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările si completările
ulterioare;
28 Verifica conformarea personalului la normele de conduita stipulate in Regulamentul Intern,
precum si la criteriile de imagine ale societăţii;
29.1n urma monitorizării si controlului, in funcţie de constatări, întocmeşte următoarele inscrisuri
destinate Directorului General: rapoarte, rapoarte de revizie, procese verbale de inspecţie, note de
constatare, informări, situaţii, sinteze;
30.Răspunde de realizarea programului anual de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial şi a raportărilor periodice privind stadiul implementării standardelor de control.
31.Verifica operaţiunile derulate prin casieria societăţii, inclusiv avansurile spre decontare.
32. Verifica justificarea consumurilor de combustibil pentru autovehiculele societăţii şi pentru
cârdurile garaj alocate compartimentelor societăţii, inclusiv justificarea consumurilor de
combustibil pentru echipamentele şi utilajele societăţii.
33.Verifîca operaţiunile referitoare la drepturile salariale ale angajaţilor societăţii şi efectuează
verificări periodice, în vederea identificării eventualelor abateri.
Managementul calităţii:
I .Realizarea condiţiilor si premiselor care sa permită SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti
SRL sa comercializeze numai produse si servicii testate si certificate conform standardelor
internaţionale (ISO 9001/2001 si ISO 14001/2005) si a legislaţiei in vigoare si care respecta
condiţiile calitative prevăzute in contracte, astfel incat acestea sa nu afecteze viata, sănătatea sau
securitatea consumatorilor;
2.Planificarea si realizarea ansamblului de acţiuni sistematice necesare pentru a da incredere
corespunzătoare ca un produs/serviciu va satisface condiţiile de calitate specificate;
3.Stabilirea de responsabilităţi prin proceduri, instrucţiuni etc;
4.Auditul calităţii;
5.Răspunde de implementarea si promovarea politicii calităţii si de mediu stabilita de conducerea
SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL si a deciziilor acesteia pe linia dezvoltării,
aplicării si supravegherea sistemului calităţii in cadrul unităţii, conform standardelor internaţionale
si a cererii beneficiarilor;
6.Elaborează procedurile funcţiilor de sistem si procedurile de asigurarea calităţii necesare pentru
realizarea obiectului de activitate al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL, obţine
pentru aceasta avizele necesare;
7.Elaboreaza manualul calităţii si manualul de mediu, documente de baza al sistemului calităţii;
8.Asigura revizuirea/actualizarea si modificarea documentelor SMC elaborate;
9.Asigura instruirea si consultanta pentru elaborarea procedurilor operaţionale;
10.Avizeaza procedurile/instrucţiunile;
II .Urmăreşte prin audituri interne modul de aplicare si respectare a prevederilor documentelor
sistemului de asigurarea calităţii si a documentelor la care acestea fac referire in zonele de
activitate (departamente,servicii, birouri) implicate in realizarea produselor. Răspunde de controlul
implementării si eficientei sistemului calităţii;
12.1dentifica si analizează factorii care afectează calitatea in relaţiile cu beneficiarii si propune
masuri corective pe linia asigurării calităţii;
13.Iniţiază si organizează programe de instruire a personalului implicat direct in aplicarea
sistemului calităţii.
14.Urmareste modul in care fiecare compartiment este implicat in asigurarea si verificarea^alitatii
la recepţie, pe flux si in final.
*o
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15.Analizeaza lunar inregistrarile privind neconformitatile, stadiul acţiunilor corective etc. si
întocmeşte periodic rapoarte privind tendinţele calităţii pentru analiza efectuata de management;
16.Organizează echipe de audit intern al calităţii in baza graficelor de audit, a planurilor si
chestionarelor de audit si le coordonează activitatea, întocmeşte rapoarte privind respectarea
acesteia, rapoarte de neconformitati si acţiuni corective.
17.Reprezinta societatea pe problemele asigurării si supravegherii calităţii in relaţiile cu furnizorii,
beneficiarii si organismele guvernamentale sau neguvernamentale implicate in acţiunile de
certificare a sistemului calităţii;
18.Avizeaza, in urma analizării toate documentele sistemului calităţii provenite de la
subcontractanti;
19.1a masuri de finalizare a acţiunilor corective dispuse de beneficiari si organismele împuternicite
pe linia asigurării calităţii;
20.Asigura evaluarea documentelor sistemului calităţii ale subcontractantilor care urmează sa fie
acceptaţi pentru materiile prime, materialele, utilităţile, serviciile utilizate in cadrul SC Servicii de
Gospodărire Urbană Ploieşti SRL;
2 1 . Evaluarea eficienţei şi eficacităţii instrumentelor calităţii;
22. Evaluarea eficienţei şi progreselor măsurilor adoptate pentru dezvoltarea managementului
calităţii;
23. Evaluarea gradului de satisfacere a cerinţelor cetăţenilor prin monitorizare periodică;
24. Coordonarea şi monitorizarea inspecţiilor de procese şi servicii;
25. Monitorizarea rezultatelor implementării politicii în domeniul calităţii
26 .Asigură şi răspunde de respectarea legislaţiei în vigoare pentru domeniul său de activitate ;
27.Respecta indicatorii de performanta stabiliţi pe domeniul sau de activitate.
28.Răspunde disciplinar, material, penal, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale pentru
neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin ;
29.Personalul din cadrul compartimentului răspunde de respectarea normelor: de securitate si
sănătate in munca; de prevenire a situaţiilor de urgenta; de aparare împotriva incendiilor si de
protecţie civila;
30.îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea SC Servicii de Gospodărire Urbană
Ploieşti SRL in domeniul sau de activitate.
31 .Colaborează cu toate compartimentele din structura societăţii, cu firme de audit, cu instituţiile
din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploieşti.

CAP. 12 OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DE EXECUŢIE
Art. 119 Personalul de execuţie - ingineri, tehnicieni, personal de specialitate, inspectori,
muncitori calificaţi şi necalificaţi - indiferent de durata angajării, au următoarele obligaţii
principale:
• să se prezinte la serviciu la ora prevăzută în programul de lucru, în deplină capacitate de
muncă pentru a putea executa în condiţii bune sarcinile postului; să utilizeze timpul de
lucru exclusiv pentru realizarea lucrărilor programate şi să nu înceteze lucrul înainte de ora
prevăzută în programul aprobat;
• să cunoască procesele, procedurile şi regulile necesare executării lucrărilor specifice
postului şi să se autoinstruiască pentru creşterea calităţii lucrărilor;
• să folosească echipamentul de lucru şi de protecţie exclusiv în timpul cât este prezent la
serviciu;
• să execute întocmai sarcinile de serviciu primite de la şeful direct şi să nu părăsească locul
de muncă fără aprobarea dată de cei în drept;
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să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, precum şi normele de conduită în
relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivului, să dea dovadă de cinste şi corectitudine, precum
şi de respect faţă de superiori;
să se supună controlului efectuat de către organele şi persoanele împuternicite să-1 facă şi
să aibă faţă de cei în cauză o atitudine corespunzătoare, civilizată;
să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice;
în caz de îmbolnăvire, să anunţe prin orice mijloace pe şeful compartimentului, pentru
înregistrarea corespunzătoare în pontaj, iar la revenirea la serviciu să prezinte certificatul
medical, eliberat de unitatea sanitară împuternicită să-1 emită si vizat de medicul de
întreprindere, pentru a putea beneficia de indemnizaţia prevăzută de lege;
să aducă la cunoştinţa Serviciului Resurse Umane toate modificările din viaţa personală şi
a familiei sale privind schimbarea actului de identitate, starea civilă, situaţia militară,
naşteri sau decese în familie, schimbarea domiciliului, persoane întreţinute prin acte
doveditoare.
Să cunoască şi să respecte prevederile ROF şi Regulamentului Intern precum şi legislaţia
în vigoare.

CAP. 13 DISPOZIŢII FINALE
Art. 120 — Prezentul Regulament se completează cu celelalte reglementări legale.

Sef Departament R.U.A.R,
RoxanarMihaela Dorobantu
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CUPRINS
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Cap.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Cap.3. PRINCIPII ŞI CERINŢE ESENŢIALE
Cap.4. SARCINILE MUNICIPIULUI PLOIEŞTI IN CALITATE DE DELEGAT AR
SI ALE SC SGU PLOIEŞTI SRL IN CALITATE DE DELEGAT
Cap.5. FINANŢAREA SERVICIULUI
Cap.6. FINANŢAREA ŞI REALIZAREA INVESTIŢIILOR
Cap.7. REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR
IN DERULAREA SERVICIULUI
Cap.8. CONDIŢII IMPUSE DE NATURA SERVICIULUI
Cap.9. CONDUCEREA SOCIETĂŢII
9.1. ADUN ARE A GENERALA A ASOCIAŢILOR
9.2.ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII
9.3.CONDUCEREA CURENTA
Cap.10. REGISTRELE SOCIETĂŢII SI BILANŢUL CONTABIL
Cap.l 1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
11.1. STRUCTURA OPERAŢIONALA:
11.1.1 .DEPARTAMENTUL ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC:
l l . l . l . l . S e r v i c i u l Spatii Verzi
11.1.1.2.Servicîul Sere si Pepiniere
11.1.1.3.Serviciul Parcări Blocări Ridicări
11.1.1.4.Serviciul Auto
11.1.2.Serviciul Adirmistratia Cimitirelor
11.1.3.DIRECTIA TEHNICA:
11.1.3.1.Biroul I.T.
11.1.3.2.Serviciul Proiectare
11.1.3.3.ServiciuI Tehnico-Administrativ
11.1.3.4.Biroul Juridic-Contencios
11.1.3.5.Serviciul Paza
11.2. STRUCTURA FUNCŢIONALA:
11.2.1.Serviciul Secretariat C.A.-A.G.A.
11.2.2.DIRECTIA ECONOMICA
11.2.2.1.Serviciul Financiar-Contabilitate
11.2.2.2.Serviciul Comercial Achiziţii si Urmărire Contracte
11.2.3.Biroul C.F.G.
11.2.4.DEPARTAMENTUL
RESURSE
UMANE
SI
ACTIVITĂŢI
REGLEMENTATE
11.2.2.1.Serviciul Resurse Umane
11.2.2.2.Biroul Sănătatea si Securitatea Muncii-S.U.-MEDIU
11.2.5.Serviciul Comunicare
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Cap.12. OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DE EXECUŢIE
Cap.13. DISPOZIŢII FINALE
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