
ROMANIA
JUDETUL GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL COMLTNEI GAISENI

HOTARAREA
0.05.2014

Privind infiinlarea serviciului public loc odarire comunala pentru administrarea domeniului
public si privat la nivelul comunei Gdiseni .

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI GASIENI _ JUDETUL GIURGIU
Avand in vedere :

- Expunerea de motive a primarului comunei
- Raportul serviciului de specialitate
- Avizele comisiilor consiliului local
- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitd{i publice nr. 5112006 republicata cu

modificarile si completarile ulterioare .

- Prevederile Ordonantei nr.7112002 privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public Ai privat de interes local, cu modificarile si completarile
ulterioare.

- In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) , alin.6 literd' 4, , pct.9, 13, 14 ,15 ,16 , art .45 alin
.1 si art. 1 I 5 alin I litera "b" din Legea administratiei publice locale nr. 21512001 republicata
, cu modificarile si completarile ulterioare .

HOTARA$rE

Art l. Se aproba infiintarea SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE
GOSPODARIRE COMLINAL,A,Ia nivelul comunei G[iseni , judetul Giurgiu pentru
administrarea domeniului public si privat in scopul mentinerii in stare de functionare
a drumurilor, a locurilor de joaca, a spatiilor verzi, precum si amenajarea acestora,
deszapezirea drumurilor si combaterea poleiului pe timp de iarna , interventii in cazul
unor situatii de urgenta .

Art.2. Se aproba organigrama si numarul de personal al SERVICIULUI
PUBLIC LOCAL DE GOSPODARIRE COMLINALA , conform anexei 1 , si
Regulamentul de organizare si functionare conform anexei 2 , parti integrante din
prezenta hotdrdre

Art. 3. Finantarea SERVICruLUI PUBLIC LOCAL DE GOSPODARIRE
COMI-INALA se face din bugetul local si din taxe speciale pentru serviciile prestate
catre persoane fizice sijuridice .

Art.4. Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
Aft. 5 Secretarul u.a.t. v unica orezenta Institutiei Pre sivafi

adusa la conostinta publica prj
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ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI GAISENI

Anexa 1 IaHCL .05.2014

ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE GOSPODARIRE COMUNALA
PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT LA NIVELUL COMUNEI
GAISENI

Mecanic auto/sofer - 1 post contractual de executie
Muncitori -1 post contractual de executie

Presedinte de sedinta Secretar
Ploscan Petri


