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                                                 HOTĂRÂRE   NR.32 

Privind înființarea Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești, serviciu cu personalitate 
juridică organizat în subordinea Consiliului Local al orașului Costești prin reorganizarea Serviciului 

sere spații verzi,  salubritate –întreținere străzi trotuare fără personalitate juridică din structura 
aparatului de specialitate al primarului  și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de 

salarizare ale Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești 
 

  
 

Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în data                            
de 15.06.2021; 

Având în vedere: 
           -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul orașului 
Costești, înregistrat sub nr.13847/09.06.2021; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.13848/09.06.2021; 
           -art.VII din Legea nr.225/23.11.2016, pentru modificarea și completarea Legii  serviciilor 
comunitare de utilități publice nr.51/2006; 
 -art.22 alin.(1), alin.(1^1), alin.(2) lit.a), art.23 alin.(1) lit.a), art.24 alin.(1) lit.a) și ale art.28 
alin.(2) lit.a) din Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

    -art.12 alin.(1) lit.a) din Legea nr.101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, 
cu modificările și completările ulterioare;  

    -art.III alin.(2) din O.U.G. nr.63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006, 
privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

     -Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 -Legea nr.53/2003, privind Codul muncii, actualizată; 

-partea a VIII-a Servicii publice, art.92 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 -H.C.L. nr.35/30.06.2020, privind aprobarea Studiilor de Oportunitate, a Caietelor de 
Sarcini, precum și a Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și 
lung pentru perioada 2020-2027, ale Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești; 

-Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
Ţinând cont de Nota de control nr.22247 din 05.12.2019, încheiată de echipa de control 

A.N.R.S.C.-Agenția Teritorială Sud Muntenia,   
Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit. „n” şi 133 alin.(1) din O.U.G. 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
          În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) lit.„h” şi art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.(1)Se aprobă ȋnființarea SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL 

ORAȘULUI COSTEȘTI – Serviciu cu personalitate juridică, organizat ȋn subordinea 
Consiliului Local al Orașului Costești, prin reorganizarea Serviciului sere spații verzi,  salubritate 
–întreținere străzi trotuare fără personalitate juridică din structura aparatului specialitate al 
primarului. 

         (2)Serviciul Public de Salubrizare al orașului Costești va avea sediul ȋn orașul 
Costești, strada Victoriei, nr.49, județul Argeș. 



         (3)Serviciul Public de Salubrizare al orașului Costești este subiect juridic de 
drept fiscal, titular al codului unic de ȋnregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile 
teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare și ȋntocmește, ȋn condițiile legii, buget de venituri 
și cheltuieli și situații financiare anuale. 

         (4) Serviciul Public de Salubrizare al orașului Costești este de interes local, cu 
personalitate juridică, ȋn subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, avȃnd ca obiect de 
activitate realizarea ȋn gestiune directă a următoarelor activități: 

-măturatul, spălatul, stropirea și ȋntreținerea căilor publice; 
-curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea ȋn funcțiune a acestora 

pe timp de polei sau de ȋngheț; 
Art.2.Se aprobă numărul de personal la nivelul a 14 posturi, organigrama și statul de 

funcții pentru Serviciul Public de Salubrizare al orașului Costești, conform anexelor nr.1 și nr.2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărȃre. 

Art.3.Se stabilesc salariile pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Salubrizare 
al orașului Costești, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărȃre. 

Art.4.(1)Orașul Costești ȋncredințează Serviciului Public de Salubrizare al orașului 
Costești gestiunea directă pentru desfășurarea următoarelor activități: 

-măturatul, spălatul, stropirea și ȋntreținerea căilor publice; 
-curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea ȋn funcțiune a acestora 

pe timp de polei sau de ȋngheț; 
          (2) Corelativ cu ȋncredințarea gestiunii menționată la alin.(1) se pune la dispoziția 

Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești și infrastructura de bunuri ce compun 
sistemul de utilități publice aferent activităților specifice de salubrizare, prin darea ȋn administrare. 

          (3)Orașul Costești dă ȋn administrarea Serviciului Public de Salubrizare al orașului 
Costești infrastructura de bunuri ce compun sistemul de utilități publice aferent activităților 
specifice a căror gestiune i-a fost ȋncredințată.  
                     (4)Darea ȋn administrare se va efectua pe bază de protocol de predare-primire. 

Art.5.Serviciul Public de Salubrizare al orașului Costești se autofinanțează, conform 
prevederilor legale ȋn vigoare și are calitatea de ordonator terțiar de credite. 

Art.6.Primarul orașului Costești, dl. ing. Baicea Ion va desemna o persoană din aparatul 
de specialitate, care va efectua toate formalitățile necesare dobȃndirii personalității juridice a 
Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești, respectiv obținerii certificatului de 
ȋnregistrare fiscală, deschiderii de conturi la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unități 
bancare, obținerii și modificării, dacă este cazul, de autorizații, avize, licențe, precum și a oricăror 
alte acte sau proceduri necesare.  

Art.7.Prezenta hotărâre se va comunica: 
-Instituţiei Prefectului –Jud.Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului Buget Contabilitate I.T.L. 
-Compartimentului Inspecția Comercială și Protecția Mediului; 
-Compartimentului Juridic; 
-A.N.R.S.C.  
 

               Dată astăzi:15.06.2021 
                                                                  contrasemnează secretar general oraş, 
        Chiriţă Iuliana 
 

Preşedinte şedinţă, 
DRAGOMIRESCU MIHAI 

 
 
 
 
 
 


