ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OLTINA

HOTARÂREA
nr. 28 din 25 iunie 2019
privind modificarea și completarea HCL nr. 46/21.11.2016
și reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:
a)
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b)
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
d) art. 20 și art. 21, din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
e) art. 8 alin. (3) lit. d), art. 28 alin. (1), alin. (2), lit. a), respectiv alin. (2^2), sectiunile (4) si (5) din
Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată și modificată prin O.U.G nr.
58/19.09.2016;
f) art. 10 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea
şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările si
completările ulterioare;
g) art. 3, art. 4, art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002
h) Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public si privat de interes local.
i) Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,
republicată;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator

b) raportul comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, urbanism, agricultură,
administrarea domeniului public și privat
c) raportul comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă și
protecție socială, protecția copiilor și tineret
In temeiul art. 45 alin. (1) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA, întrunit în ședința ordinară din data de 25 iunie
2019, adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aproba structura Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, serviciu ce funcționează
cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local Oltina. În structura serviciului funcționează
două compartimente distincte: Compartimentul alimentare cu apă și canalizare și Compartimentul de
Gospodărire Comunală.
Art.2. Compartimentul alimentare cu apă și canalizare gestionează activitățile specifice serviciului de
alimentare cu apă și canalizare și Compartimentul de Gospodărire Comunală va prelua în administrare activități
specifice serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al serviciului public de alimentare cu apă și
canalizare al Comunei Oltina, Judetul Constanța, care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa nr. 1).

Art. 4. (1) Se aprobă darea în administrare a a activitatilor specifice serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local în Comuna Oltina, Judetul Constanța, către Serviciul public de
alimentare cu apă si canalizare, serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local
Oltina, Judetul Constanța.
(2) Predarea-preluarea bunurilor se va face pe bază de protocol şi inventar de către o comisie constituită de
fiecare parte.
(3) Activităţile specifice serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat care se dau în
administrarea serviciului astfel organizat sunt:
 Administrarea, intretinerea si reparatii drumuri (strazi) pietruite si de pamant;
 Administrarea, intretinerea, reparatii si decolmatare rigole;
 Administrarea, intretinerea, reparatii si decolmatare poduri si podete;
 Intretinere si reparatii alei pietonale;
 Indepartarea zapezii si preintampinarea poleiului si a ghetii de pe strazi, alei si drumuri;
 Igienizarea cursului de apă Groapa Adâncă;
 Administrarea, reparatiile si intretinerea Caminului Cultural Oltina si a Căminului Cultural Răzoarele;
 Administrarea, reparatiile si intretinerea școlilor și grădinițelor din comuna Oltina;
 Administrarea, reparatiile si intretinerea terenurilor de sport;
 Administrarea, reparatiile si intretinerea fostelor sedii CAP;
 Administrarea, reparatiile si intretinerea sediului Primăriei;
 Administrarea, reparatiile si intretinerea cișmelelor publice;
 Administrarea, reparatiile si intretinerea Monumentul Eroilor Oltina și Monumentul Eroilor
Răzoarele;
 Administrare, intretinere si amenajare spatii verzi;
 Administrarea și întreținerea cimitirelor;
 Curatarea drumurilor, strazilor, aleilor si a celorlalte locuri publice;
 Intretinere si reparatii statii de autobuz;
 Administrarea, reparatiile si intretinerea parcarilor existente in comuna Oltina;
 Administrare, intretinere si reparatii dispensarului uman;
 Administrare, intretinere si reparatii alte imobile aflate în domeniul public sau privat al comunei
Oltina.
Art. 5. Se modifică și se completează art. 2 din HCL 46/21.11.2016, se aprobă numărul de personal la nivelul
a 24 posturi, organigrama şi statul de funcţii pentru Serviciul public de alimentare cu apă si canalizare,
serviciu cu personalitate juridica, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Oltina, judeţul
Constanța, conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3.
Art. 6. Serviciul public de alimentare cu apă si canalizare, prin Compartimentul de Gospodărire Comunală
are obligaţia să asigure prestarea activităţilor menţionate la art. 3, alin. (3), pentru toţi utilizatorii (populaţie,
operatori economici şi instituţii publice) de pe teritoriul Comunei Oltina, în condiţii de calitate şi respectarea
indicatorilor de performanţă stabiliţi prin regulamentul serviciului.
Art. 7. Se aproba studiul de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de gestiune a
activitatilor specifice serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din
Comuna Oltina prevăzut în Anexa nr. 4.
Art. 8. Se aprobă Caietul de Sarcini a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de
interes local din Comuna Oltina prevăzut în Anexa nr. 5.
Art. 9. Se aprobă Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes
local din Comuna Oltina prevăzut în Anexa 6.

Art. 10. Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la prestarea serviciului public de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, inclusiv pentru administrarea activităţilor specifice serviciului sunt
cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al serviciului al Comunei Oltina, Judetul
Constanța.
Art. 11. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 si 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 12. Hotărârea intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art. 49, alin. (1) şi ale
art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare, la: Instituţia Prefectului judeţul Constanţa, Primarul comunei Oltina, Serviciul public de alimentare cu
apă și canalizare Oltina și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
www.comunaoltina.ro;
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