ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 40/2015
Privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului, judeţul
Covasna

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 27.07.2015,
Analizând Expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de primarul comunei
Valea Crișului privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului
de specialitate al primarului, aprobat prin HCL nr 39/2009
având în vedere Raportul Compartimentului de specialitate, raportul Comisiei de
specialitate şi avizul secretarului comunei,
ţinând cont de prevederile:
-art 28 alin (6) din Legea serviciilor publice comunitare nr. 51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 571/ 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice
si din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii,
- Legii nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si
instituţiile publice,
- Legea nr 53/2003 - Codul Muncii al României, republicat.
- art 58 alin (1) și art 59 din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crișului nr 32/2015
privind înființarea Serviciului public de alimentare cu apă în comuna Valea Crișului, județul
Covasna
În temeiul art. 36 alin. (2) , lit. "a" coroborat cu alin. (3) litera “b”, respectiv art. 45 alin.
(1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
ART.1/- Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului, judeţul Covasna , aprobat prin
HCL nr 39/2009, prin introducerea unui nou aliniat la art 6 lit ”d” și art 19 1 care vor avea
următorul cuprins:
Art 6 lit ”d” –” Compartimentul de alimentare cu apă”
Art 191 ”Atribuțiile Compartimentului de alimentare cu apă:

(1) Personalul de operare se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile de
alimentare cu apa, având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcţionării şi
executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalatie sau într-un
ansamblu de instalaţii.
(2) Principalele lucrări privitoare la exploatare şi execuţie operativă, constau în:
a) supravegherea instalaţiilor;
b) controlul curent al instalaţiilor;
c) executarea de manevre;
d) lucrări de întreţinere periodică;
e) lucrări de întreţinere neprogramate;
f) lucrări de intervenţii accidentale.
(3) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de
echipamente, regulamentele de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice
interne şi se execută, de regulă, fără oprirea utilajelor de bază.
(4) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau
eliminării deteriorarilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în
instrucţiunile de exploatare.
(5) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să menţină regimul cel mai sigur şi
economic în funcţionarea instalaţiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare,
instrucţiunile/ procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim şi dispoziţiile
personalului ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativă.
(6) Instalaţiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de
supraveghere stabilit, dacă este în funcţiune sau rezerva operatională.
(7) Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri,
în condiţiile stabilite prin Regulamentul Serviciului public de alimentare cu apă în comuna
Valea Crișului, județul Covasna aprobat prin HCL nr 33/2015
(8) În cazul pornirii unor echipamente, la care conform instrucţiunilor trebuie asigurată
o anumită viteză de încărcare sau paliere de funcţionare, înregistrarea datelor de exploatare se
face la intervalele de timp stabilite, până la stabilizarea parametrilor normali de funcţionare.
ART.2/- Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Valea Crișului şi persoanalul contractual din cadrul Compartimentului de alimentare
cu apă din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Crisului.
Valea Crişului, la 27.07.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ILYÉS GYULA
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