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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 
SALUBRIZARE BACĂU 

REGULAMENF DE ORGANIZ_ARE ŞI FUNCŢIONARE 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII 
GENERALE 

Art.1.1. Prezentul regulament conţine modul de organizare şi funcţionare al „ASOCIAŢIEIDE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PEN1RU SALUBRIZARE BACĂU", denumită în continuare 
ADIS, activităţile principale, atribuţiile, sarcinile, relaţiile dintre structurile organizatorice 
componente, precum şi relaţiile cu membrii Asociaţiei, în vederea îndeplinirii scopului şi 
obiectului de activitate al acesteia. 

Art.1.2. „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INIERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRIZARE BACĂU", 
este o persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, pe durată nedeterminată, 
infiinţată în temeiul prevederilor art.11-13 din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, impreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum şi cu 
prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului, ale Ordonanţei nr.26/2006 şi ale HG nr.855/2008. 

Art.1.3. Asociaţia ADIS se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, 
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de salubrizare din cadrul asociaţiei, 
pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea in 
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate 
modernizării şi dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului pe baza 
strategiei de dezvoltare a acestuia. 

Art.1.4. Asociaţia ,ASOCIAŢIA DE DF2VOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTIRU SALUBRIZARE 
BACĂU" este inscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 6/A/2010. 

CAPITOLUL II — CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA 
ASOCIAŢIEI 

Art. 2.1. Conducerea şi administrarea Asociaţiei se face prin Adunarea Generală a 
Asociaţiei şi Consiliul Director. 

Art.2.2. ADUNAREAGENERALĂ este organul de conducere al Asociaţiei ADIS şi se compune 
din toţi reprezentanţii asociaţilor desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale 
acestora. 
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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 

SALUBRIZARE BACĂU 

Art.2.3. Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei, care are 
atribuţiile prevăzute in Statut şi care reprezintă Asociaţia 1n raport cu terţii, cu excepţia 

situaţiilor "in care se prevede expres altfel. 
Art.2.4. Luarea deciziilor in Adunarea Generală a Asociaţiei se face cu respectarea 

următoarelor reguli: 
Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal 1n Adunarea Generală a 

Asociaţiei. 
• Pentru a lua decizii ce privesc anumiţi membri ai Asociaţiei, numai reprezentanţii acelor 

membri implicaţi au dreptul să voteze şi să participe la AGA. 
• Dacă o decizie aAGA priveşte direct servicii furnizate unităţii administrativ-teritoriale sau 

bunuri ce îi aparţin acesteia, nicio decizie nu poate fi luată fără votul favorabil al părţilor 
reprezentate. 

• Reprezentantul Consiliului Judeţean Bacău va participa cu drept de vot la toate 
şedinţele AGA. 

Art.2.5. Adunarea Generală a Asociaţiei va fi convocată, ori de cate ori este necesar, de 
către Preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin 1/3 din numărul de asociaţi. 
Convocarea va fi trimisă prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile 
calendaristice inainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei. 

Art.2.6. Adunarea Generală a Asociaţiei va alege dintre participanţii la şedinţă un Secretar 
care va redacta procesul verbal al şedinţei. Procesul verbal este semnat de Preşedinte şi de 
Secretar, iar o copie a procesului verbal va fi transmisăin maxim 5 (cinci) zile calendaristice de 
la data şedinţei, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (5) de mai sus, indiferent 
dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă. 

Art.2.7. in vederea exercitării responsabilităţii, atribuţiile Adunării Generale sunt: 
1. alege şi revocă membrii Consiliului Director; 
2. stabileşte strategia şi aprobă obiectivele Asociaţiei, in conformitate cu HG 

nr.855/2008, art.16 alin.(2) lit."a" si OG nr.26/2000, art.21 alin.(1) lit."a";; 
2. aprobă primirea de noi membri, retragerea şi excluderea unor membri din Asociaţie; 
3. alege şi revocă membrii comisiei de cenzori şi stabileşte regulile generale de 

organizare şi funcţionare a activităţii cenzorilor şi/sau după caz, Auditul Financiar; 
4. aprobă modificarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei ADIS; 
5. aprobă raportul de activitate al Consiliului Director; 
6. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei ADIS şi a situaţiei financiare anuale, 

pentru exercitiul financiar incheiat, conform art.16 alin.(2) lit."b" din HG 855/2008; 
7. aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor 

rămase după lichidare; 
8. aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada 

incheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale; 
9. aprobă contractele ce vor fi incheiate de Asociaţie 1n nume propriu, a căror valoare 

depăşeşte echivalentul in lei al sumei de 10000 euro, 
10. aprobă programul de activitate; 
11. aprobă propunerea de membri; 
12. aprobă stabilirea cotizaţiei; 
13. aprobă Organigrama şi politica de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării 

aparatului tehnic al Asociaţiei, şi dacă este cazul, al Comisiilor sau Comitetelor; 
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SALUBRIZARE BACĂU 

14. orice alte atribuţii prevăzute de lege. 

Art.2.8. CONSILIUL DIRECTOR este organul executiv care conduce activitatea 

Asociaţiei şi este răspunzător pentru Intreaga activitate desfăşurată, 1n faţa Adunării Generale. 

Consiliul Director este compus din Preşedintele Asociaţiei şi incă 4 membri numiţi de către 

Adunarea Generală, pe o perioada de 4 ani. Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedinte al 

Consiliului Director. 
1) Consiliul Director se intruneşte in şedinţe, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este 

nevoie, la convocarea Preşedintelui Asociaţiei. Toate Deciziile Consiliului Director sunt 

consemnate Intr-un registru i sunt semnate de preşedinte, de membrii Consiliului Director şi 

de către secretarul de şedinţă. 
2) Deciziile Consiliului Director se iau in prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu 

din numărul membrilor Consiliului Director şi se consemnează in registrul de procese verbale 

care se păstrează la sediul Asociaţiei. 
3) Consiliul Director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta 

procesul verbal al şedinţei. Procesele verbale se semnează de toţi membrii Consiliului Director 

prezenţi. 

in vederea exercitării responsabilităţii, atribuţiile Consiliului Director sunt: 

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia 

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 

exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelorAsociaţiei, 
b) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea 

politicii de personal aprobată de către Adunarea Generală a Asociaţiei şi ţinând cont de bugetul 

aprobat de aceasta; 
c) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul viitor, care se va include în proiectul de 

buget al Asociaţiei, supus spre aprobare Adunării Generale, 
d) in relaţia cu asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul 

Asociaţiei şi decide măsurile care urrnează sa fie luate Impotriva asociaţilor care nu şi-au 

achitat cotizaţia datorată in termenul prevăzut de Statut. 
e) aproba actele juridice ce vor fi Incheiate de Asociaţie in nume propriu, cu excepţia 

contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul in lei al sumei de 10000 euro; 
f) orice alte atribuţii prevăzute in statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

Art.2.9. CONTROLUL FINANCIAR intern al Asociaţiei este asigurat de serviciul 

externalizat de Audit Financiar. 
1) Membrii Consiliului Director nu pot fi auditori financiari. Cel puţin unul dintre auditorii 

financiari trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, In condiţiile legii. 
2) Auditul financiar are atribuţiile prevăzute la art.27 alin.(2) din O.G. nr.26/2000, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005. 
3)Auditorii financiari işi pot elabora un Regulament Intern de funcţionare. 
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CAPITOLUL III - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A 
APARATULUI TEHNIC AL ASOCIAŢIEI 

Art.3.1. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un Aparat 
Tehnic propriu. 

Art.3.2. Structura organizatorică a Aparatului Tehnic al Asociaţiei se aprobă de către 
Consiliul Director. Aparatul Tehnic va fi condus de un Director Executiv i un Director 
ExecutivAdjunct. Membrii Aparatului Tehnic vor avea statut de salariaţi ai Asociaţiei. 

Aparatul Tehnic va fi constituit după cum urmează: 
- un administrator; 
- un secretar; 
- un contabil; 
- unul sau mai mulţi consilieri juridici; 
- doi specialişti pentru monitorizarea executării contractului/ contractelor de delegare, 

conform mandatului acordat Asociaţiei prin Statut; 
- un consilier relaţii cu publicul. 

Art.3.3. Compartimentele din structura Aparatului Tehnic al Asociaţiei sunt: 

DIRECTOR EXECUTIV SI DIRECTOR EXE,CITFIVADJUNCI 

COMPARTIMENTULTEHNIC 
- Birou Monitorizare Contracte 
- Inginer Protecţia mediului 
- Consilier Relaţii cu Publicul 

COMPARTIMENTULJURIDIC 

-Consilier juridic 
-Consilier achiziţii publice ,şi monitorizare contracte 

COMPARTIMENTULCONTABLITATE 

- Secretară 
- Economist/contabil 
-Administrator 

Art.3.4. DIRECT'ORUL IXECUFIV 

Conducerea activităţii curente a Asociaţiei este asigurată de Directorul Executiv numit 
de către Consiliul Director. 
• Directorul Executiv asigură conducerea activităţii curente a Asociaţiei, în baza unui 

contract individual de muncă. 
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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 

SALUBRIZARE BACĂU 

• Directorul Executiv este subordonat Consiliului Director. 

• Pentru indeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin prezentul Regulament 

şi Fişa Postului, Directorul Executiv dispune de următoarele prerogative: 

- conduce nemijlocit şi efectiv Intreaga activitate curentă a Asociaţiei; 

- urmăreşte realizarea intocmai a deciziilor Consiliului Director; 

- reprezintă Asociaţia in relaţia cu terţii; 
- asigură realizarea obiectivelor Asociaţiei propuse de Consiliul Director şi aprobate de 

Adunarea Generală a Asociaţiei; 
- urmăreşte modul de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite personalului 

Aparatului Tehnic; 
- stabileşte competenţele şi răspunderile pe niveluri ierarhice şi structuri 

organizatorice, a relaţiilor dintre ele şi face delegări de competenţă; 

- aprobă normele de disciplină a muncii şi administrative din unitate; 

- aprobă stimularea personalului pentru activitatea depusă în cadrul Asociaţiei; 

- Intocmeşte şi supune spre aprobare Consiliului Director, Regulamentul Intern al 

Aparatului Tehnic al Asociaţiei; 
- propune Consiliului Director modificarea structurii organizatorice a Aparatului Tehnic; 

- elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Aparatului Tehnic, sens in 

care face propuneri către Consiliul Director privind creşterea cuantumului cotizaţiei 

pentru anul următor; 
- incheie acte juridice 1n numele şi pe seama Asociaţiei, conform legii; 

- aprobă operaţiunile de incasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale; 

- aprobă operaţiunile de cumpărare de bunuri potrivit legislaţiei specific achiziţiilor 

publice de bunuri, servicii, lucrări; 
- gestionează mijloacele materiale şi financiare ale Asociaţiei şi utilizarea optimă a 

acestora; 
- in vederea valorificării unei oportunităţi sau a rezolvării unei situaţii ce nu suportă 

intârziere, destinate a asigura buna funcţionare a Asociaţiei, Directorul Executiv poate 

efectua operaţiuni de cumpărare produse şi servicii cu depăşirea pragului valoric 

prevăzut la art.23 alin.(2) lit. "c" din Statutul Asociaţiei, sub condiţia informării 

ulterioare a Consiliului Director şi a asociaţilor. Valoarea până la care Directorul 

Executiv poate efectua astfel de operaţiuni se situează până la concurenţa pragului 

maxim valoric prevăzut de legislaţia achiziţiilor publice pentru cumpărarea directă de 

produse şi servicii; 
- semnează 1n numele Asociaţiei contractele comerciale cu prestatorii / furnizorii de 

servicii si produse (apă, canal, electricitate, gaz, telefonie, birotică etc.) necesare 

desfăşurării 1n bune condiţii a activităţii Aparatului Tehnic al Asociaţiei; 

- aprobă procedurile de achiziţionare a dotării necesare funcţionarii Aparatului Tehnic 

al Asociaţiei; 
- informează trimestrial Consiliul Director şi membrii Asociaţiei asupra modului de 

stabilire, angajare şi efectuare a cheltuielilor curente necesare funcţionarii şi rezolvării 

activităţii Asociaţiei; 
- consultă membrii Consiliului Director şi ai Asociaţiei 1n vederea stabilirii politicilor şi 

strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor; 
- monitorizează, controleaz'ă şi prezint'ă trimestrial Consiliului Director, informări scrise 

cu privire la modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de 
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SALUBRIZARE BACĂU 

Operatori prin Contractele de delegare; 

in pregătirea şi realizarea investiţiei privind implementarea proiectului "Managementul 

integrat al deşeurilor 1n judeţul Bacău" finanţată prin POS — Mediu, Indeplineşte următoarele 

atribuţii: 
- colaborează permanent cu consultantul pentru rezolvarea in timp util i eficient a 

problemelor din teritoriu; 
- exercită atribuţii şi sprijină consultantul 1n parcurgerea procedurilor pentru obţinerea 

avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare; 
- prin Aparatul Tehnic aflat in subordine, la cerere, acordă sprijin 

Operatorului/Operatorilor pentru derularea contractelor; 

- verifică periodic cunoaşterea şi respectarea de către personalul aflat 1n subordine a 

actelor normative şi a reglementărilor tehnice 1n vigoare privind furnizarea/prestarea 

serviciului Incredinţat Asociaţiei; 
- stabileşte măsurile ce trebuiesc luate 1n orice situaţii pentru bunul mers al Asociaţiei şi 

creşterea eficienţei Intregii activităţi, 
- rezolvă orice alte sarcini primite de la Consiliul Director şi Adunarea Generală a 

Asociaţiei, 
- asigură prin Compartimentele Aparatului Tehnic, organizarea şedinţelor Adunării 

Generale a Asociaţiei cu respectarea procedurilor şi termenelor prevăzute in Statut. 

Asigură intocmirea proiectelor de Hotărâri ale Adunării Generale a Asociaţiei şi 

Hotărârile astfel cum au fost adoptate. 
• Pentru activitatea depusă, Directorul Executiv primeşte din partea Asociaţiei drepturile şi 

facilităţile stabilite prin Contractul Individual de Muncă. 
• Directorul Executiv indeplineşte de asemenea şi alte atribuţii delegate de Adunarea 

Generală a Asociaţiei şi Consiliului Director. 

Directorul Executiv coordonează intreaga activitate a Asociaţiei, având in subordine directă 

următoarele structuri organizaţionale : 

• SERVICIUL JURDIC SI ACHMŢII 
• SERVICIUL FINANCIARCONTABIL 
O COMPARTIMENFFULTEHNIC 

Art.3.5. DIRECIDRULE=FIVADJUNCT 

Directorul Executiv Adjunct este subordonat Directorului Executiv şi este numit 

de catre Consiliul Director. 
Directorul Executiv Adjunct asigură conducerea activităţii curente a Asociaţiei in 

baza unui contract individual de muncă. 
Pentru indeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute la Art.3.4. din 

prezentul Regulament, Directorul Executiv este ajutat de Directorul ExecutivAdjunct. 

Art.3.6. COMPARTIMENTUL JURDIC este organizat si funcţionează 1n subordinea 

Directorului Executiv, având 1n componenţa sa: 
Consilierul Juridic; 
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Consilierul de Achiziţii Publice şi Monitorizare Contracte 

in exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Compartimentul Juridic are următoarele 
activităţi comune celor două posturi: 

1. asigură activitatea de primire şi Inregistrare a corespondenţei specifice, precum 
şi de expediere a acesteia către destinatari, după soluţionare; 

2. participă la proceduri de mediere; 
3. avizează, după caz, Deciziile emise de Directorul Executiv, 
4. indeplineste orice alte acte cu caracter juridic, dispuse de conducerea Asociaţiei 

sau care decurg din regulamentele ori actele normative in vigoare, 
5. prezintă conducerii necesarul de cheltuieli, fundamentat pentru activitatea 

proprie; 
6. conduce, controlează şi raspunde de indeplinirea atribuţiilor ce îi revine prin 

Regulamentul de Ordine şi Funcţionare; 
7. rezolvă orice alte atribuţii sau sarcini din domeniul său de activitate, care sunt 

dispuse de conducerea Asociaţiei sau decurg din reglementările interne aplicabile şi 
legislaţia specifică in vigoare; 

8. alte atribuţii sau sarcini din domeniul său de activitate, care sunt dispuse de 
conducerea ADIS. 

Art.3.6.1 CONSILIERULJURIDIC are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 

1. apără drepturile şi interesele Asociaţiei 1n faţa instanţelor judecătoreşti, a 
organelor de urmărire penală, in faţa oricăror organe ale puterii sau administraţiei de stat şi 
In faţa oricărei instituţii şi persoane juridice cu care are relaţii contractuale, la solicitarea şi 
in baza imputernicirii date de reprezentantul legal al Asociaţiei, 

2. intocmeşte, sub semnătură autorizată toate actele de procedură şi documentele 
necesare, in vederea susţinerii şi dovedirii punctului de vedere şi respectiv intereselor 
Asociaţiei in faţa organelor jurisdicţionale; 

3. elaborează, redactează, susţine şi depune in faţa tuturor instanţelor de judecată, 
sub semnătura reprezentanţilor legali ai Asociaţiei şi a semnăturii proprii, potrivit 
prevederilor Codului de Procedură Civilă, cereri de chemare in judecată, cereri de chemare 
in garanţie, cereri de intervenţie, cereri reconvenţionale, cereri de suspendare, cereri de 
repunere pe rol, cereri privind căile de atac, intâmpinări, contestaţii la executare, memorii, 
note de concluzii scrise, referate, renunţări la judecată, suspendări, precum şi orice alte 
asemenea cereri privind interesele Asociaţiei; 

4. elaborează, redactează şi participă la concilieri/medieri, atunci când 
reprezentantul legal al Asociaţiei consideră că este necesar, precum şi la acţiuni care 
necesită cunoaşterea şi interpretarea unor dispoziţii legale; 

5. participă alături de reprezentanţii altor sructuri la elaborarea proiectelor de 
hotărâri şi decizii ce vor fi emise de reprezentantul legal şi/sau de persoanele din 
conducerea Asociaţiei, urmărind asigurarea legalităţii; 

6. participă la Intocmirea documentelor referitoare la forma juridică a Asociaţiei şi 
colaborează cu serviciile interesate din cadrul acesteia pentru cuprinderea aspectelor 
juridice la Intocmirea sau modificarea actelor administrative specifice companiei (decizii, 
instrucţiuni, regulamente de organizare şi funcţionare, regulamente de ordine interioară, 
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fişe de post, contract colectiv de muncă, etc.); 
7. formulează, cu caracter consultativ, puncte de vedere privind aspectele juridice 

cu care a fost sesizat; 
8. informează, la cerere, personalul Asociaţiei cu privire la modificările / 

completările In legislaţia muncii, acordă asistenţă de specialitate persoanelor din 

conducerea Asociaţiei şi serviciilor din structura organizatorică in problemele care 

reprezintă activitatea Asociaţiei, precum şi salariaţilor în legătură cu Incheierea, executarea, 

modificarea, Incetarea contractului de muncă, atunci când se solicită aceasta; 
9. verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare 

ori de câte ori se solicită acest lucru de către reprezentantul legal şi/sau de către 

celelalte structuri din cadrul Asociaţiei; 
10. acordi consultanţă juridică şi avizează pentru legalitate contractele 

Incheiate de Asociaţie, in conformitate cu legislaţia naţională şi europeana; 
11. avizează pentru legalitate formularul de acord-cadru/contract subsecvent din 

cadrul documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice; 
12. participă, alături de personalul de specialitate al Asociaţiei, la efectuarea de 

expertize şi formularea obiecţiunilor la rapoartele de expertiză, după caz, in cauzele 

deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti; 
13. alte atribuţii sau sarcini din domeniul său de activitate, care sunt dispuse de 

conducerea ADIS. 

Art.3.6.2. CONSILIERUL DE ACHIZIŢII PUBLICE are următoarele atribuţii şi 

responsabilităţi principale: 
I. pregăteşte documentele preliminare care stau la baza demarării 

procedurilor de Incheiere a contractelor de achiziţie produse şi servicii (centralizarea 
cantitativă şi valorică a referatelor de necesitate, obţinerea caietelor de 
sercini/specificaţiilor tehnice); 

2. administrează contractele de achiziţie publica; 
3. participă in cadrul activităţii comisiilor de evaluare a ofertelor, desfăşurate in 

derularea procedurilor de achiziţie publică; 
4. urmăreşte ca plata facturilor pentru articolele achiziţionate să fie efectuată cu 

indeplinirea tuturor obligaţiilor legale; 
5. asigură evidenţa contractelor de achiziţii produse, servicii şi lucrări publice; 
6. intocmeşte rapoarte privind stadiul Incheierii şi derulării contractelor la 

solicitarea conducerii; 
7. monitorizează disciplina contractuală şi a obligaţiilor asumate; 
8. solicită, in situaţia 1n care se impune, Intocmirea de acte adiţionale la 

contractele aflate 1n derulare; 
9. pune la dispoziţia Consilierului Juridic documentele solicitate in vederea 

introducerii acţiunilor in instanţă pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale; 
10. centralizează cantitativ şi valoric necesarul anual de produse/lucrări/servicii 

care va sta la baza Intocmirii Planului Anual de Achiziţii; 
11. coordonează şi controlează evidenţele operative, financiar-contabile şi de 

gestiune la nivelul departamentului, urmărind elementele de cost, participă la elaborarea 

bugetelor şi urmăreşte respectarea acestora; 
12. coordonează i gestionează activităţile de Incheiere, actualizare şi 
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reziliere a contractelor de achiziţii publice; 
13. elaborează contractele tip de achiziţii la nivelul instituţiei şi pe categorii de 

clienţi; 
14. alte atribuţii sau sarcini din domeniul său de activitate, care sunt dispuse de 

conducerea ADIS. 
15. monitorizează apariţia propunerilor legislative in domeniul salubrizării, le 

analizează şi informează conducerea privind conţinutul acestora i a implicaţiilor asupra 

activităţii ADIS şi face propuneri pentru completarea şi modificarea acestora; 
16. iniţiază propuneri legislative de reglementare in domeniul salubrizării, 

consultând in prealabil unităţile administrativ-teritoriale, propuneri pe care le transmite 

către autorităţile legislative in domeniu; 
17. urmăreşte apariţia legislaţiei in domeniu, informează conducerea şi propune 

măsuriin vederea implementării acesteia 1n zona de competenţă ADIS; 
18. informează operatorii de salubrizare cu privire la apariţia modificărilor 

legislative, inclusiv influenţele asupra obligaţiilor de serviciu public; 
19. verifică şi face propuneri privind respectarea reglementărilor in domeniul 

salubrizării la Incheierea contractelor de delegare a gestiunii cu operatorii de 

salubrizare; 
20. face propuneri privind Incheierea de acte adiţionale, 1n cazul In care 

modificările legislative in domeniu impun modificarea contractului de delegare a gestiunii 

incheiat cu operatorul de salubrizare. 
21. participă, din punct de vedere a legislatiei aplicabile, la intocmirea 

cerinţelelor şi a criteriilor de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile organizate 
pentru atribuirea contractelor de servicii publice; 

22. Intocmeşte propuneri de completare/ actualizare a Regulamentului serviciului 
comunitar de salubrizare, in funcţie de legislaţia in domeniu, şi solicitările UAT — urilor/ 

CONSILIULUI JUDEŢEAN BACĂU; 
23. participă la elaborarea de norme şi proceduri ţinând cont de practicile 

europene şi noile tehnologii, 
24.analizează şi face propuneri in vederea respectării reglementărilor naţionale şi 

europene pentru asigurarea protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; 
25. participă la consultarea asociaţiilor utilizatorilor serviciilor publice de 

salubrizare In vederea stabilirii politicilor şi strategiilor şi a modalităţilor de organizare şi 
funcţionare a serviciului public de salubrizare in aria de competenţă ADIS; 
26. participa la organizarea sistemului public de salubrizare 1n gestiune proprie sau 
delegată, prin hotărârea autorităţilor deliberative asociate, conform legii; 

Sarcinile şi atribuţiile serviciului pe posturi sunt cuprinse in fişele de post 
corespunzătoare fiecărei structuri. 

Art.3.7. COMPARTIMENTULCONTABLITATE 

Art.3.7.1. Compartimentul Contabilitate este direct subordonat Directorului Executiv şi este 
compus dintr-un secretar, doi contabili/economişti, un economist şi un administrator, cu 
urmatoarele atribuţii: 
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I. in domeniul financiar — responsabilităţi generale: 

1. Contribuie, in concordanţă cu competenţele specifice, la elaborarea următoarelor 

documente: 
- strategia privind dezvoltarea Serviciului de Salubrizare; 

- programele de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemului de salubrizare 

existent; 
- programele de infiinţare a unor noi componente ale sistemului de salubrizare; 

- studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemului de 

salubrizare aferente ariei de competenţă a ADIS; 
- studiile de oportunitate pentru alegerea modalităţii de gestiune a activităţilor 

componente ale Serviciului de Salubrizare; 
- documentaţiile de atribuire aferente procedurilor de atribuire a Contractelor de 

Delegare a Gestiunii; 
- caietul de sarcini şi regulamentul Serviciului de Salubrizare, aplicabile la nivelul ariei 

de competenţă a ADIS. 

2. Elaborează, la solicitarea Adunării Generale a ADIS, a Consiliului Director al ADIS sau a 

Directorului Executiv, analize şi rapoarte referitoare la aspectele financiare ale desfăşurării 

activităţii ADIS şi ale execuţiei Contractelor de Delegare a Gestiunii. 

3. Aplică procedurile operaţionale specifice referitoare la managementul financiar al 

activităţii ADIS. 

II. in domeniul financiar — relaţia cu UAT membre ale ADIS: 

- inregistrează, in contabilitate, sumele virate de membrii ADIS reprezentând cotizaţia 

anuală şi alte contribuţii de la bugetele locale, stabilite conform Statutului ADIS şi a 
hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei; 
- verifică şi intocmeşte lunar o situaţie cu cotizaţiile restante pe care o transmite 
Directorului Executiv care ulterior informează Consiliul Director. Pe baza informaţiilor 
transmise periodic de către compartimentul financiar contabil, Consiliul Director decide 
măsurile care urmează să fie luate impotriva asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia 
datorată in termenul prevăzut in Statutul ADIS; 
- calculează in baza situaţiilor lunare primite de la Compartimentul Tehnic ( situaţii ce privesc 

cantităţile de deşeuri colectate de către operatorii de salubrizare de la fiecare UAT in parte), 
tarifele de salubrizare conform documentului de poziţie şi Contractului de delegare. 
- in baza cantităţilor colectate, emite lunar facturi către fiecare UAT-uri in parte, in 
vederea achitării contravalorii serviciilor de salubrizare. 

- intocmeşte lunar situaţiile UAT-urilor restante privind taxa de salubrizare, situaţie care 
este transmisă Directorului Executiv care ulterior informează Consiliul Director pentru a 
decide măsurile ce se impun. 

- Inregistrează distinct în contabilitate sumele virate de membrii ADIS, cu titlu de taxă de 
salubrizare, in vederea achitării obligaţiilor de plată către Operatorii de salubrizare, in baza 

Contractelor de Delegare a Gestiunii. 
intocmeşte documentele pentru plată, din sumele virate de membrii ADIS, cu titlu de taxă 
de salubrizare, in vederea achitării contravalorii Serviciului de Salubrizare 
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furnizat/prestat de către Operatorii de salubrizare ,documente care au la bază situaţiile de 
plată emise şi acceptate 1n conformitate cu prevederile Contractelor de Delegare a 
Gestiunii. 

- verifică şi analizează alături de Compartimentul tehnic ori de câte ori este nevoie Fişele 
de Fundamentare Inaintate de operatorii de salubritate in vederea modificării sau ajustării 
tarifului . 

- informează UAT-urile membre despre sumele cuvenite de la OIREP —uri in urma 
valorificării deşeurilor de ambalaje colectate de pe raza fiecărui UATin parte. 

III. in domeniul financiar — relatia cu Operatorii de salubrizare: 

- verifică alături de Compartimentului tehnic, solicitările transmise de Operatorii de 
Salubrizare, cu privire la stabilirea, modificarea sau ajustarea tarifelor distincte pentru 
activităţile desfăşurate de Operatori pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la art. 17 alin. 

(1) lit. a) din Legea nr. 211/2011 , respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele 
prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211 /2011 . 

- verifică in conformitate cu contractele incheiate, corectitudinea calculului tarifelor 
distincte pentru activităţile desfăşurate de Operatorii de salubrizare. 

- sprijină Compartimentul tehnic in calcularea penalităţilor pentru nerealizarea 
indicatorilor de performanţă prevăzuţi pentru fiecare activitate din cadrul Serviciului de 
Salubrizare; 

- Compartimentul financiar contabil Intocmeşte ordinele de plată şi le Inaintează 
Directorului Executiv spre aprobare, pe baza situaţiilor de cantităţi avizate de 
Compartimentul Tehnic şi in conformitate cu prevederile Contractelor de Delegare a 
Gestiunii. 
- verifică lunar dacă facturile emise de Operatori, in temeiul Contractelor de Delegare a 
Gestiunii, şi inaintate spre plată către ADIS, după caz, sunt intocmite in conformitate cu 
situaţiile de cantităţi şi cu situaţiile de plată avizate de ADIS şi le transmite Directorului 
Executiv in vederea aprobării plăţii. 

IV. in domeniul financiar — relatia cu OIREP: 

- verifică lunar cu sprijinul Compartimentului Tehnic cantităţile din documentele de 
trasabilitate cu privire la deşeurile reciclabile din ambalaje; 

- stabileşte lunar sumele ce trebuie facturate OIREP-urilor, care reprezintă costurile nete 
de gestionare pentru deşeurile de ambalaje municipale care fac obiectul răspunderii extinse 

a producătorului, valorificate in cursul lunii 
- emite lunar facturi către OIREP-uri, reprezentând costurile nete de gestionare pentru 

deşeurile de ambalaje municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, 
valorificate in cursul lunii ; 

- emite lunar şi alte facturi ce reprezintă şi alte costuri prevăzute in contractele cu 
OIREP-uri, după caz; 

- operează incasările provenite de la OIREP-uri in vederea acoperirii costurilor de 
gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorilor 

de ambalaje. 
- asigură evidenţa distinctă a modului de utilizare a sumelor incasate pentru acoperirea 
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costurilor de gestionare pentru deşeurile de ambalaje municipale care fac obiectul 

răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate ; 

- asigură transferul lunar către Operatori (operatorul de colectare şi transport şi 

operatorul de sortare, după caz) din contul special constituit pentru incasarea contribuţiei 

OIREP; 
- Compartimentul financiar contabil informează OIREP ori de cate ori este nevoie de 

modificările sau ajustările survenite asupra tarifelor aferente deşeurilor reciclabile. 

V. in domeniul contabil: 

- asigură evidenţa contabilă, sistematică şi cronologică a tuturor operaţiunilor economico-

financiare consemnate in documente justificative in conformitate cu legislaţia incidenta; 

- Compartimentul financiar contabil Intocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli necesar 

desfăşurării activităţii aparatului tehnic ADIS 
- Compartimentul financiar contabil emite notificări de plată către UAT-uri privind 

cotizaţia de membru, 
- Compartimentul financiar contabil inregistrează distinct in contabilitate sumele virate 

ce reprezintă cotizaţia de membru; 
- Compartimentul financiar contabil verifică şi achită facturile emise de furnizori In baza 

documetelor şi a contractelor iniţial aprobate 
- Ordinele de plata Intocmite sunt inaintate către Directorul Executiv, spre aprobare 
-Compartimentul financiar contabil Intocmeşte statele de plată in baza pontajelor de 
prezenţă şi a documentelor contractuale emise de Consiliul Director; 

- Compartimentul financiar contabil Intocmeşte şi depune la organele competente cu 

regularitatea stabilită prin legislaţia în vigoare balanţa de verificare, situaţii financiare anuale, 
precum şi celelalte documente financiar- contabile referitoare la activitatea ADIS; 

- Compartimentul financiar contabil intocmeşte ordine de plată privind obligaţiiile către 
bugetul de stat şi le inaintează spre aprobare Directorului Executiv. 

- Compartimentul financiar contabil Intocmeşte execuţia bugetară la solicitarea 
conducerii 

- organizează inventarierea anuală a patrimoniului ADIS şi realizează evaluarea 
patrimonială. 

VI. in domeniul registraturii / administrativ: 

1) asigură activităţile suport ale Directorului Executiv şi ale Directorului Executiv 
Adjunct, pentru activitatea de secretariat-administrativ; 
2) asigură activitatea registraturii Asociaţiei, gestionând corespondenţa şi asigurând 
respectarea procedurilor specifice acestei activităţi; expediază corespondenţa asociaţiei şi 
asigură formalităţile poştale; 
3) ţine evidenţa deciziilor Directorului Executiv şi le indosariază; 
4) asigură indrumare tuturor structurilor Asociaţiei cu privire la Inregistrarea 
documentelor; 
5) intocmeşte corespondenţa la cererea Directorului Executiv/Directorului Executiv 
Adjunct şi o transmite; 
6) arhivează documentele emise şi pe cele primite; 
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7) analizează şi oferă indrumare cu privire la actele, documentele, materialele cu 
destinaţie externă, Intocmite de structurile instituţiei şi inaintate spre aprobare Directorului 

Executiv; 
8) elaborează materialele de informare şi analiză pe speţe profesionale specifice, la 
solicitarea Directorului Executiv/Directorului Executiv Adjunct; 
9) efectuează operaţiunile de cumpărare de bunuri, pe baza referatelor de necesitate 
Intocmite de entităţile funcţionale din cadrul Aparatului Tehnic al ADIS, aprobate de 
Directorul Executiv, potrivit legislaţiei in vigoare, 
10) gestionează arhiva de documente a Asociaţiei şi asigura respectarea procedurilor 
specifice acestei activităţi; 
11) asigură gestionarea materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe aflate 
in depozit, precum şi condiţiile de depozitare necesare; 
12) Gestionează baza de date privind stocurile; 

13) Organizează i coordonează activitatea administrativă din instituţie; 
14)Asigură instituirea unui climat normal de muncă In Asociaţie; 
15) Asigură aprovizionarea cu carburanţi şi lubrefianţi auto, cu materiale de intreţinere, 

fumituri de birou, obiecte de inventar, alte bunuri şi servicii pentru Intreţinere şi 
funcţionare; 

16) Ia măsuri in vederea conservării şi depozitării in bune condiţii a bunurilor şi 
materialelor procurate, urmărind că distribuirea lor să se facă după necesităţi şi in 
conformitate cu dispoziţiile legale; 

17) Depune in termen legal documentele şi actele de cheltuieli la departamentul 
economico-financiar, In vederea efectuării plăţilor şi Inregistrării acestora în evidenţele 
contabile; 

18) intocmeşte şi ţine la zi fişele de magazie pe fiecare material in parte ; 
19) Efectuează inventarierea periodică, face propuneri de casare, Intocmeste NIR-uri şi 

bonuri de consum, bonuri de transfer, recepţionează lucrările efectuate de terţi şi certifică 
documentele aferente acestor lucrări ; 

20) Eliberează foile de parcurs, le verifică zilnic, calculează consumul de carburanţi şi 
lubrefianţi şi intocmeşte lunar situaţia consumului precum şi celelalte lucrări privind 
problemele auto; 

21) Verifică completarea corectâ de către şoferii Asociaţiei a datelor pervăzute in foaia de 
parcurs: data, nr. de Inmatriculare, numele şi prenumele şoferului, nr. de km. indicaţi de 
aparatul de kilometraj, locul plecării sau sosirii, ora la plecare şi la sosire, numele şi 
prenumele persoanei care confirmă cursa, semnătura de confirmare a cursei. in cazul In 
care In cursul unei zile se efectuează deplasări separat cu persoane diferite, fiecare cursă 
vă fi confirmată de persoana care a primit aprobarea de a se deplasa cu autoturismul; 

22) Verifică inscrierea in foaia de parcurs a fiecărei deplasări, efectuatâ atit in interiorul 
cât şi în exteriorul localitâ'tilor; 

23) Compară lunar numărul de kilometri indicaţi la bord cu datele inscrise in foaia de 
parcurs, 

24) Verifică situaţiile centralizatoare lunare intocmite de şoferi: stabilirea numărului de 
km, calcularea consumului de carburanţi. Dupâ' verificare şi semnare, actele vor fi predate 
la compartimentul financiar contabil. in cazu1 In care se constată aspecte deosebite, 
acestea vor fi prezentate conducerii Asociaţiei in vederea dispunerii de masuri 
corespunzătoare; 
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25) Tine evidenţa echipamentului şi a materialelor de protecţie şi de lucru şi face 

propuneri pentru dotarea salariaţilor Indreptăţiţi a primi acest ehipament. 

26) Se Ingrijeşte de buna funcţionare a tuturor instalaţiilor din sediul instituţiei şi ia 

măsuri pentru inlăturarea operativă a defecţiunilor. 

27) Se ocupă de aprovizionarea cu materiale de uz general necesare instituţiei; 

28) Se ocupă de perfectarea contractelor privind aprovizionarea; 

29) Verifică modul cum se efectuează curăţenia în birouri, la grupuri sanitare, spaţii verzi, 

alei de acces; 
30) Se ocupă de perfectarea formelor privind colectarea şi livrarea deşeurilor (fier vechi, 

hârtie); 
31) Urmăreşte comportarea In exploatare, efectuarea intervenţiilor 1n timp şi post 

utilizare asupra construcţiilor, 1n vederea asigurării sistemului calităţii in construcţii. 

Sarcinile şi atribuţiile pe posturi sunt cuprinse in fişele de post corespunzătoare 

biroului. 

Art.3.8 COMPARTIMENTULTEHNIC 

Art.3.8.1. Compartimentul Tehnic este direct subordonat Directorului Executiv şi are 

următoarele atributii: 
a) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi 

modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de infiinţare a unor noi 

sisteme şi a programelor de protecţie a mediului, pe care le supune spre examinare Consiliului 

Director; 
b) asigură elaborarea Caietului/Caietelor de sarcini şi a Regulamentului Serviciului, 

consolidate şi armonizate pentru intreaga Arie a Serviciului, pe care le supune spre examinare 

Consiliului Director; 
c) asigură coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, 1n scopul realizării 

acestora Intr-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 

localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu; 

d) urmăreşte nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestart şi urmăreşte modul de 

Intreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor proprietatea Asociaţilor, incredinţate 

Operatorului/Operatorilor pentru realizarea serviciului; 
e) monitorizează şi controlează modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor 

asumate de Operatori prin Contractele de Delegare/Operare, pentru a fi aduse la cunoştinţă 

Consiliului Director prin raportări periodice cu privire la: 
- modul de respectare şi indeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de 

Operator/Operatori, in special respectarea indicatorilor de performanta stabiliţi prin 

Contractul/Contractele de Delegare/Operare inclusiveln relaţia cu utilizatorii; 
- gestiunea şi administrarea, Serviciului de către Operatori pe criterii de eficienta 

economica şi manageriala; 
- modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere in funcţiune, dezvoltare sau 

modernizare a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului 
Asociaţilor, afectate Serviciului; 
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- asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public; 
- elaborează rapoarte de monitorizare trimestriale pe care le prezinta Consiliului Director. 

Art.3.8.1.1. Structura Aparatului Tehnic se poate modifica şi completa 1n funcţie de 
necesitaţi, prin decizia Consiliului Director, care se supune confirmării şi aprobării de către 

Adunarea Generala a Asociaţilor. 

Art.3.8.1.2. Aparatul Tehnic al Asociaţiei se poate structura sau restructura organizatoric,In 
condiţiile 1n care nevoile şi cerinţele dezvoltării Asociaţiei impun luarea imediată a unor măsuri 
de acest fel, in baza deciziilor Consiliului Director care se comunică i se supun aprobării 1n 
primaAdunare Generală a Asociaţiei, de la momentul producerii unor astfel de modificări. 

Art.3.8.2. CONSILIERULRELATII CU PUBLICUL 

Art.3.8.2.1. Consilierul Relaţii cu Publicul este 1n subordinea directă a Directorului Executiv. 
Este structurat organizatoric pe două domenii majore de activitate, cu atribuţii complementare: 

1. Activitatea de relaţii cu mass-media şi informaţii publice - cu activităţi de coordonare a 
relaţiei mass-media, responsabilităţi în aplicarea Legii nr.544/2001, privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, activităţi de gestionare a website-ului ADIS, In privinţa 
comunicatelor publice, anunţurilor şi administrării primei pagini şi/sau a paginilor din punctul 
de vedere al imaginii, de gestionare a canalelor de comunicare prin internet ale ADIS şi 
coordonare/ organizare de evenimente care au că scop Imbunătăţirea imaginiiADIS; 

2. Activităţi de comunicare instituţională şi 1n domeniul relaţiilor cu publicul (soluţionare a 
petiţiilor, gestionare a corespondenţei primite pe adresele de e-mail otfice(‘-i;adisbacauxo şi a 
web-site-Ului www.adisbacau.ro — la rubrica „CONTACT", registratură-curierat, corespondenţă 
instituţională şi audienţe). 

Structura Biroului şi desfăşurarea activităţilor sunt in conformitate cu prevederile 
legislative. respectiv: Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
HG nr.123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, HG 
nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 şi OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002, dar şi prin 
respectarea Codului Muncii. 

in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare, instituţiilor publice le revine 
obligaţia de a Infiinţa structuri distincte care să asigure atât comunicarea cu mass-media şi 
furnizarea de informaţii publice, cât şi desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul. 

1. Atribuţii privind activitatea de relaţii cu mass-media, transparenţa şi de informaţii 
publice: 

- asigură transparenţa, comunicarea intre Asociaţie şi instituţiile mass-media, furnizează 
informaţiile de interes public 1n conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, dar are şi 
atribuţii in ceea ce priveşte promovarea imaginii ADIS, prin derularea de campanii şi 
proiecte proprii sau In colaborare cu alte instituţii/persoane juridice şi transmiterea 
informaţiilor utile publicului prin intermediul canalelor de social media (site-ul web 
www.adisbacau.ro). 

- asigură transparenţa deciziilorAsociaţiei; 
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- gestionează relaţiile cu mass-media, menţinând o atitudine favorabilă a presei faţă de 
Asociaţie; 

- elaborează şi transmite redacţiilor mass-media (presă scrisă, radio, TV, agenţii de 
presă, publicaţii online) informări şi comunicate de presă, 

- furnizează informaţii petiţionarilor care adresează solicitări de informaţii conform Legii 
nr.544/2001 (inclusiv telefonic); 

- colaborează cu toate entităţile organizaţionale din cadrul Asociaţiei şi cu birourile de 
presă din alte instituţii publice pentru derularea unor acţiuni comune care pot influenţa 
imaginea publică aAsociaţiei, 

- elaborează materiale informative şi asigură comunicarea cu publicul călător şi 
personalul Asociaţiei in situaţii de criză (conflicte de muncă, calamităţi, accidente, etc.), prin 
persoana delegată In acest sens de managementul superior; 

- asigură informarea publicului,In mod transparent, pe canalele specifice de internet (site-
ul oficial, reţele de socializare, site-uri de video-sharing, newsletter, etc.) 1n legătură cu 
activitatea Asociaţiei; 

- verifică şi actualizează in colaborare cu entitatea organizaţională de specialitate din 
cadrul Asociaţiei secţiunile şi informaţiile de pe site-ul oficial; 

- participă la construirea paginii oficiale de internet a Asociaţiei; 
- participă la elaborarea şi actualizarea manualului de identitate vizuală al Asociatiei; 
- organizează evenimente — mese rotunde, Intâlniri informale, conferinţe de presă şi 

interviuri (asigură inclusiv mapele de presă, elaborarea invitaţiilor etc.) şi evaluează 
imaginea instituţiei 1n urma desfăşurării acestora; 

- participă la simpozioane, Intâlniri, workshop-uri etc., pentru o mediatizare eficientă a 
imaginii Asociaţiei; 

- Insoţeşte delegaţiile mass-media in sediul ADIS şi asistă la şedinţele foto/ interviuri/filmări, 
stabilite In prealabil; 

- coordonează/ urmăreşte derularea proiectelor interinstituţionale care au ca scop 
imbunătăţirea imaginii ADIS; 

- monitorizează articolele apărute online in presă, referitoare la activitatea Asociaţiei şi a 
operatorilor şi transmite conducerii ADIS raportul zilnic privind monitorizarea presei; 

- elaborează informări privind impactul activităţii ADIS şi a operatorilor, 1n presă, şi le 
prezintă conducerii; 

- elaborează strategii specifice de imagine, integrate In strategia generală a ADIS; 
- elaborează rapoarte anuale, conform Legii nr.544/2001, pe care le prezintă Directorului 

Executiv, apoi le publică pe site-ul de internet al ADIS; 
- elaborează adrese, note, referate pentru Indeplinirea obiectivelor In cadrul activităţilor 

desfăşurate. 

2.1. Atribuţii privind activitatea de comunicare instituţională şi in domeniul relaţiilor cu 
publicul: 

- asigură comunicarea In interiorul Asociaţiei, cât şi intre Asociaţie, parteneri şi petenţi 
(persoane fizice, persoane juridice, instituţii ale statului etc.); 

- identifică şi analizează canalele de comunicare Intre salariaţi şi mediile decizionale şi le 
Imbunătăţeşte constant; 

- coordonează activitatea de preluare şi gestionare a petiţiilor. 
Această activitate se derulează in mai multe etape, necesare a fi parcurse pentru 
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formularea şi transmiterea răspunsului către petiţionari, in termenul legal de 30 de zile, astfel: 
a. preluarea petiţiilor prin mai multe canale de comunicare: on-line (site-ul oficial 

www.adisbacau.ro, adresele de e-mail office@adisbacau.ro), prin serviciile de poştă sau direct 
la Compartimentul Tehnic — Biroul Relatii cu Publicul, prezentarea acestora Directorului 
Executiv pentru emiterea unei rezoluţii; 

b. Inregistrarea petiţiilor in registrul intrare-ieşire al Biroului, asigurând evidenţa şi circuitul 
acestora până la finalizarea procesului; 

c. stabilirea termenului scadent pentru formularea unui punct de vedere din partea 
entităţilor organizaţionale, pentru petiţiile ce privesc activitatea ADIS; 

d. repartizarea de către şeful de Birou a petiţiilor/ adreselor de Inaintare şi 
transmiterea acestora către structurile competente pentru analiză şi punct de vedere, in 
funcţie de aspectele semnalate; 

e. avertizarea structurilor cu privire la Implinirea termenului scadent până la care se pot 
formula puncte de vedere, astfel incât să fie respectat termenul legal; 

f. primirea informaţiilor şi/ sau a punctelor de vedere de la entităţile organizaţionale de 
specialitate, ataşarea acestora la petiţia aferentă şi repartizarea lor de către şeful de birou, in 
vederea intocmirii răspunsului către petent; 

g. formularea răspunsurilor transmise petenţilor, pe baza punctelor de vedere primite 
de la structurile de specialitate şi transmiterea răspunsului final (prin e- mail, servicii poştale, 
curier, fax), conform legislaţiei In vigoare; 

h. efectuarea in registrul intrare-ieşire a insemnărilor necesare pentru evidenţa 
circuitului petiţiilor primite (ex.: reveniri ale petiţionarilor la sesizarea iniţială, arhivare, etc.); 

i. examinarea conţinutului mesajelor primite şi centralizarea acestora pe categorii de aspect 
semnalate, dar şi in funcţie de mijloacele de comunicare prin care au fost transmise; 

j. Intocmirea rapoartelor lunare şi anuale, ca urmare a analizării şi centralizării petiţiilor 
Inregistrate in cadrul Biroului; 

k. elaborarea şi prezentarea către conducere, de informări privind modul de soluţionare a 
petiţiilor, 

1. gestionarea corespondenţei zilnice inregistrată pe adresele oficiale de mail ale Asociaţiei 
officegadisbacau.ro, efectuând toate operaţiile necesare pentru soluţionare; 

m. asigurarea demersurilor pentru publicarea citaţiilor sau orice alt tip de anunţ, Intr- un 
ziar cu largă răspândire, la solicitarea entităţilor organizaţionale de specialitate, cu aprobarea 
conducerii; 

n. elaborarea de adrese, note, referate pentru indeplinirea obiectivelor In cadrul 
activităţilor desfăşurate; 

o. asigură derularea corespondenţei cu partenerii străini (la solicitarea conducerii), 
traduceri şi retroversiuni documente (la solicitarea structurilor din cadrul Asociaţiei) intr-o limbă 
de circulaţie internaţională (engleză); 

p. elaborează raportul anual cu privire la activitatea Biroului. 

2.2. Atribuţii privind activitatea de audienţe şi registratură: 
a) gestionează solicitările de audienţe la conducerea ADIS (intocmeşte informări, adrese, 

precum şi răspunsuri la cererile solicitanţilor); 
b) la cererea conducerii, asigură participarea la audienţă printr-un reprezentant din cadrul 

Biroului; 
3. primeşte şi inregistrează adrese, petiţii şi orice alt gen de corespondenţă depusă in 
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atenţiaAsociaţiei, evidenţa fiind realizată electronic prin programul de Registratură, alocându-se 
număr unic de Inregistrare; 

4. asigură circuitul documentelor, prin transmiterea zilnică a acestora atât pe suport de 
hârtie cât şi electronic, prin programul de Registratură, către toate entităţile organizaţionale ale 
Asociaţiei; 

5. primeşte, inregistrează şi Intocmeşte documentaţia necesară 1n vederea expedierii 
corespondenţei dintre Asociaţie şi terţi, pe care o predă unităţii poştale; 

6. elaborează şi ţine evidenţa borderourilor şi a adreselor inregistrate, colaborând in acest 
sens cu toate entităţile organizaţionale ale Asociaţiei; 

7. asigură corespondenţa oficială intre ADIS si Consiliul Judeţean Bacău; 
8. păstrează, evidenţiază, selecţionează şi clasează documentele şi dosarele, la nivelul 

entităţii organizaţionale, in vederea trimiterii lor la arhivă; 
9. alte atribuţii sau sarcini din domeniul său de activitate, care sunt dispuse de conducerea 

ADIS. 
Sarcinile şi atribuţiile biroului pe posturi sunt cuprinse in fişele de post corespunzătoare 

biroului. 

Art.3 .8.3 . INGINER PROTECŢIA MEDIULUI 

Inginerul de Protecţia Mediului este 1n subordinea Directorului Executiv şi are următoarele 
atribuţii: 

1. elaborează procedurile documentate corespunzătoare activităţilor din cadrul 
compartimentului. 

2. acordă consultanţă personalului din asociaţie 1n elaborarea documentaţiei sistemului de 
protecţie a mediului. 

3. iniţiază acţiuni corective care să conducă la imbunătăţirea activităţii asociatiei; 
4. instruieşte personalul in domeniul sistemului de protecţie a mediului; 
5. raportează periodic către managementul de la cel mai inalt nivel, modul de funcţionare a 

sistemului de protecţie a mediului, 
6. asigură respectarea de către organizaţie a cerinţelor legale şi a altor cerinţe din 

domeniul protecţiei mediului; 
7. verifică documentaţia necesară obţinerii autorizaţiilor de mediu pentru activităţile 

supuse autorizării şi o transmite către autoritatea competentă 1n domeniu; 
8. raportează informaţii cu privire la protecţia mediului către autorităţile competente; 
9. monitorizează informaţiile privind protecţia mediului 1n vederea respectării limitelor 

specificate de cerinţele legale; 
10. participă cu organismele abilitate la controalele privind respectarea cerinţelor legale şi 

altor cerinţe referitoare la protecţia mediului şi informează conducerea asupra concluziilor şi 
măsurilor care se impun; 

11. alte atribuţii sau sarcini din domeniul său de activitate, care sunt dispuse de conducerea 
ADIS. 

Sarcinile şi atribuţiile compartimentului pe posturi sunt cuprinse 1n fişele de post 
corespunzătoare. 

in relaţia cu OIREP: 
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1. asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi 
modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de infiinţare a unor noi 
sisteme şi a programelor de protecţie a mediului, pe care le supune spre examinare/ aprobare 
Consiliului Director, Directorului executiv şi Directorului executiv adjunct, 

2. asigură elaborarea Caietului/Caietelor de sarcini i a Regulamentului Serviciului, 
consolidat şi armonizat pentru intreaga Arie a Serviciului, pe care le supune spre examinare 
Directorului executiv, Directorului Executiv Adjunct şi Consiliului Director; 

3. asigură coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, in scopul realizării 
acestora intr-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico- socială a 

de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; 
4. urmăreşte nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi urmăreşte modul de 

intreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor proprietatea Asociaţilor, Incredinţate 
Operatorului /Operatorilor pentru realizarea serviciului; 

5. In pregătirea şi realizarea investiţiei privind implementarea proiectului „Sistem Integrat 
de Management al Deşeurilor Solide In Judeţul Bacău", finanţată prin POS - Mediu, Indeplineşte 
următoarele atribuţii: 

- colaborează permanent cu Unitatea de implementare a proiectului şi 
Consultantul pentru rezolvarea 1n timp util şi eficient a problemelor din teritoriu; 

- exercită atribuţii şi sprijină consultantul 1n parcurgerea procedurilor pentru 
obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare; 

- la cerere, acordă sprijin Operatorului/Operatorilor pentru derularea contractelor; 
6. monitorizează şi controlează modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor de 

mediu asumate de Operatori prin Contractele de Delegare/Operare, pentru a fi aduse la 
cunoştinţa Directorului executiv, Directorului Executiv Adjunct şi Consiliului Director prin 
raportări lunare, cu privire la: 

- modul de respectare şi de Indeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de 
Operator/Operatori, in special respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin 
Contractul/Contractele de Delegare/Operare inclusiv in relaţia cu utilizatorii; 

- gestiunea şi administrarea Serviciului de către Operatori pe criterii de eficienţă 
economică şi managerială; 

- modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere 1n funcţiune, 
dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând 
patrimoniului Asociaţilor, afectate Serviciului; 

- asigurarea protecţiei mediului si a domeniului public, 
7. intocmeşte actele necesare pentru urmărirea executării in termen a obligaţiilor 

contractuale asumate de către terţi faţă de Asociaţie, inclusiv pentru executarea in termen a 
obligaţiilor asumate prin Contractul de Delegare a gestiunii de către Operator şi de către 
Unităţile Administrativ Teritoriale asociate in calitate de Delegatar, cu respectarea cerinţelor 
Contractului de Delegare a gestiunii şi a Statutului Asociaţiei; 

8. participă la medierea conflictelor dintre Delegatarii - Unităţi Administrativ Teritoriale şi 
Operator, dintre utilizatori şi Operator şi la audierea Operatorului, 1n vederea concilierii 
diferendelor dintre aceştia. 

9. preia spre soluţionare sesizările/ reclamaţiile referitoare la activitatea Operatorului şi la 
funcţionarea Serviciului 

10. prezintă Consiliului Director, Directorului Executiv şi Directorului Executiv Adjunct, 
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Comisiei de Cenzori şi altor organe de control competente Note, Informări şi alte documente 
solicitate — referitoare la activitatea specifică a AsociaţieiIn domeniul protecţiei mediului. 

11. verifică ţi monitorizează echipamentele achiziţionate prin proiectul SIMDS; 
12. intocmeşte rapoarte de monitorizare privind neregulile semnalate la echipamentele 

achiziţionate prin proiectul SIMDS şi ale Operatorilor de natură să afecteze prestarea Serviciului. 
13. indeplineşte obiectivele de performanta individuale stabilite prin fişa postului, a căror 

realizare va fi evaluata de către Directorul executiv al Asociaţiei după criteriile de evaluare 
aprobate de către Consiliul Director. 

14. acordă consultanţă Directorului executiv, Directorului Executiv Adjunct, Consiliului 
Director şi personalului din Aparatul tehnic al Asociaţiei, Operatorilor Serviciului de salubritate, 
membrilor Asociaţi şi utilizatorilor sistemului de salubritate din aria de operare a Operatorilor-
pe problematica realizării acestui Serviciu. Răspunde de corectitudinea lucrărilor intocmite, de 
datele furnizate pentru intocmirea diverselor rapoarte şi sinteze, de realizarea integrală a 
sarcinilor ce-i revin, de păstrarea secretului de serviciu şi de confidenţialitatea informaţiilor; 

Art.3.8.4. INGINERII DERULARE ŞI MONITORIZARE CONTRAC1E au urm ăto ar e 1 e atri buţii : 
1. participă la consultarea asociaţinor utilizatorilor serviciilor publice de salubrizare în 

vederea stabilirii politicilor şi strategiilor şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a 
serviciului în aria de competenţăADLS. 

2. colaborează cu structurile de specialitate ale ADIS pentru actualizarea instrucţiunilor 
de serviciu şi a normativelor necesare funcţionării compartimentelor de monitorizare, 
planificare, reglementare, R.O.F., R.I.; 

3. alte atribuţii sau sarcini din domeniul său de activitate, care sunt dispuse de 
conducerea ADIS. 

Activităţi principale - Monitorizare contracte de servicii publice: 

1. publică anual un raport cumulativ privind obligaţiile de serviciu public de care este 
răspunzătoare, operatorii de serviciu public selectaţi şi plăţile compensatorii şi drepturile 
exclusive acordate operatorilor de serviciu public respectivi sub forma rambursării; să 
permită monitorizarea şi evaluarea funcţionării, a calităţii şi a finanţării reţelei de 
salubrizare; 

2. participă la realizarea studiului de oportunitate in vederea alegerii modalităţii de 
gestiune de către unităţile administrativ-teritoriale membre şi intocmirea adresei de 
solicitare a avizului de la autorităţile de reglementare competente pentru serviciile 
atribuite direct; 

3. stabileşte, ajustează, modifică şi asigură aprobarea preţurilor, tarifelor şi 
taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de 
autorităţile de reglementare competente; 

4. verifică gestionarea şi administrarea serviciul public de salubrizare pe criterii de 
competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi 
respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de servicii 
publice, respectiv prin hotărârea de dare în administrare; 

6. monitorizează şi controleaza modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor 
asumate de operatori prin contractele de servicii publice, respectiv a obligatiilor de 
exploatare si a obligatiilor tarifare, respectarea Legii concurenţei nr.21/1996, republicat'ă, 
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exploatarea eficientă şi 1n condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor 
bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-
teritoriale, calitatea serviciilor, asigurarea protecţiei utilizatorilor; 

7. monitorizează şi analizează indicatorii de performanţă a serviciului de salubrizare 
prevăzuţi in contractul de delegare a gestiunii; 

8. propune plăţile compensatorii catre operatori şi urmăreşte eficientizarea 
cheltuielilor publice, 

9. solicită informaţii de la operator cu privire la nivelul şi calitatea serviciului prestat şi 
cu privire la modul de Intreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din 
proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, incredinţate pentru 
realizarea serviciului public de salubrizare; 

10. invită operatorul pentru audieri, 1n vederea concilierii diferendelor apărute 1n 
relaţia cu utilizatorii serviciilor; 

11. participă la medierea si soluţionarea conflictelor dintre utilizatori şi operatori, la 
cererea uneia dintre părţi, 

12. propune sancţionarea operatorului 1n cazul in care acesta nu operează la 
nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură 
continuitatea serviciilor; 

13. calculează penalităţi imputabile operatorului de salubrizare privind neindeplinirea 
indicatorilor de performanţă; 

14. refuză, 1n condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării 
preţurilor şi tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcţionează 1n condiţii 
de monopol, să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente, 

15. propune rezilierea unilaterala a contractele de servicti publice şi organizarea 
unei noi proceduri pentru incredinţarea acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea 
repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă 
programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, intr-
un interval de timp prestabilit, a parametrilor asumaţi; 

16. organizarea şi implementarea activităţii de audit tehnico-economic; 
17. alte atribuţii sau sarcini din domeniul său de activitate, care sunt dispuse de 

conducerea ADIS. 

CAPITOLUL IV - RELATII FUNCŢIONALE 

Art.4.1. Principalele tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se prezintă 
astfel: 

A. Relaţii ierarhice de autoritate 

1. Subordonarea Directorului Executiv Adjunct faţă de Directorul Executiv şi Consiliul 
Director. 

2. Subordonarea personalului de execuţie fa-ţă de Directorul Executiv si Directorul 
Executiv Adjunct. 
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B. Relaţii funcţionale de autoritate 

1. Se stabilesc de către Consiliul Director şi/sau de către Directorul Executiv, după caz, in 
conformitate cu obiectul de activitate şi cu atribuţiile specifice fiecărei structuri, In limitele 
prevederilor legale. 

2. Se stabilesc intre structurile din structura organizatorică aAsociatiei 1n conformitate 
cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice fiecărei structuri sau competenţele acordate prin 
dispozitia Directorului Executiv, in limitele prevederilor legale. 

C. Relaţii de cooperare / colaborare 

1. Se stabilesc Intre structurile din structura organizatorică a asociatiei 1n limitele 
prevederilor legale sau prin dispoziţia directorului executiv. 

D. Relaţii de reprezentare 

1. in limitele legislaţiei in vigoare şi cu aprobarea Directorului Executiv, Directorului 
Executiv Adjunct, Directorii sau personalul din structura organizatorică a Asociatiei 
reprezintă organizaţia in relaţiile cu autorităţile/agenţii economici/ mass-media etc. 

E. Relaţii de control /audit 

I. Se stabilesc Intre structurile specializate 1n control/audit, structurile sau personalul 
numit prin Dispoziţia Directorului Executiv şi celelalte structuri din structura organizatorică a 
asociaţiei. 

2. Autorităţi, instituţii publice şi alte organisme care sunt autorizate/mandatate conform 
legii să exercite activităţi de control/audit asupra activităţii asociaţiei. 

CAPITOLUL V - OBIECTIVELE SI ATRIBUŢIILE GENERALE ALE ASOCIATIEI 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SALUBRIZARE BACAU 

Art.5.1. in vederea realizării obiectului de activitate, ADIS are următoarele OBIECTIVE 
GENERALE: 

1. să participe la pregătirea şi monitorizarea derulării proiectelor de investiţii in infrastructura 
tehnico-edilitară aferentă Serviciului; 
2. să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile 
administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a 
serviciului de salubrizare, in scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general, in 
vederea implementarii unui management integrat al deşeurilor din judeţul Bacau; 
3. să elaboreze şi să aprobe Caietul/Caietele de sarcini şi Regulamentul/ Regulamentele 
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Serviciului Comunitar de Salubrizare din cadrul Asociaţiei; 
4. să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractului/contractelor de 
delegare şi să stabilească condiţiile de participare, criteriile de selecţie a operatorilor, cu 
exceptia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor art.31 alin.*1( din Legea nr.51 /2006, cu 
modificarile si comletarile ulterioare; 
5. să Incheie contractul/contractele de servicii publice/delegare de gestiune, cu operatorii, 1n 
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea 
impreună calitatea de delegator, astfel cum este prevazut de art.30 din Legea nr.5 1 /2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. (În funcţie de specificul activităţilor care compun 
Serviciul, calitatea de delegator o pot avea toţi membrii Asociaţiei pentru toate activităţile sau 
numai o parte din aceştia pentru anumite activităţi; 
6. să monitorizeze executarea contractului/contractelor de servicii publice de delegare şi să 
informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească indeplinirea obligaţiilor asumate 
de operatori (indeosebi in ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea 
lucrărilor incredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, in 
conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalităţile 
contractuale; 
7. să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a 
proiectelor de investiţii In infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de 
salubrizare; 
8. dezvoltarea şi implementarea de activităţi şi proiecte, din orice sursă de finanţare, europeană 
sau internaţională ce au ca scop dar fără a se limita la imbunătăţirea mobilităţii şi protecţia 
mediului Inconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice şi a 
impactului sectorului energetic asupra mediului; 
9. să imbunătăţească planificarea investiţiilor in infrastructura tehnico-edilitară aferentă 
Serviciului; 
10. Asociaţia va urmări ca organizarea, furnizarea/prestarea şi gestionarea serviciilor de 
salubrizare să asigure: 
a) satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor; 
b) sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii; 
c) protecţia utilizatorilor; 
d) funcţionarea optimă, 1n condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de rentabilitate şi 
eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor corespunzător 
parametrilor tehnologici proiectaţi şi in conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de 
exploatare şi cu regulamentele serviciilor; 
e) introducerea unor metode moderne de management; 
f) introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, 
programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de salubrizare; 
g) dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, 1n conformitate cu 
reglementările specifice in vigoare; 
h) informarea şi consultarea colectivităţilor locale beneficiare ale acestor servicii. 
11. să contribuie la realizarea acordului dintre Asociaţi asupra următoarelor aspecte principale: 
a) stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile construite sau 
achiziţionate in cadrul Proiectului; 
b) procedurile de licitaţie şi evaluarea ofertelor pentru diferitele bunuri şi servicii care urmează 
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sa fie achiziţionate n cadrul Proiectului; 
c) mecanismul de calcul al tarifelor si taxelor ce trebuie platite pentru colectarea deşeurilor, 
transportul deşeurilor la punctele/staţiile de transfer, exploatarea punctelor/staţiilor de 
transfer, transportul deşeurilor la rampa ecologică şi exploatarea centrului de management 
integrat al deşeurilor. 
12. pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, asociaţii mandatează ADIS să exercite 1n numele şi 
pe seama lor următoarele atribuţii legate de Serviciu: 
a) să elaboreze şi să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului, programele de reabilitare, 
extindere şi modernizare a infrastructurii existente aferente Serviciului, programele de creare a 
unor noi infrastructuri precum şi programele de mediu; 
b) să consulte asociaţiile de utilizatori pentru a stabili politicile şi strategiile locale şi modalităţile 
de organizare şi funcţionare a Serviciului şi să informeze periodic utilizatorii In legătură cu 
situaţia Serviciului şi politicile de dezvoltare a acestuia; 
c) să elaboreze şi să aprobe următoarele documente: 

(i) studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activităţi componente ale 
Serviciului privind colectarea deşeurilor, transportul acestora şi exploatarea staţiilor de transfer; 

(îi) documentaţia de licitaţie (inclusiv condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a 
operatorilor) organizate 1n vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste 
activităţi; 

(iii) caietele de sarcini şi regulamentul consolidate şi armonizate ale Serviciului pentru 
intreaga/fiecare arie a delegării. 
d) să numească membrii comisiilor de licitaţie pentru procedurile de licitaţie publică organizate 
1n vederea atribuirii contractelor de delegare al căror obiect este gestiunea următoarelor 
activităţi din sfera Serviciului: colectarea deşeurilor, transportul acestora la staţiile de transfer şi 
exploatarea staţiilor de transfer; 
e) să monitorizeze şi să controleze respectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de 
către operatori in cadrul contractelor de delegare a gestiunii menţionate la litera d) de mai sus, 
1n următoarele privinţe: 

(i) modul de respectare şi de indeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către 
operatori in special 1n respectarea indicatorilor de performanţă şi în relaţia cu utilizatorii; 

modul de administrare, exploatare, Intreţinere şi menţinere in funcţiune, dezvoltare 
şi modernizare a infrastructurii aferente Serviciului, cu accent pe exploatarea eficientă şi sigură 
a infrastructurii aferente Serviciului şi a altor bunuri ce aparţin patrimoniului public/privat al 
unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului; 

(iii) modul in care se asigură protecţia mediului şi a patrimoniului public; 
(iv) modul in care se asigură protecţia utilizatorilor. 

f) să aplice măsurile corective menţionate 1n contractele de delegare aplicabile, 1n situaţia 1n 
care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de eficienţă şi de performanţă la care s-a 
obligat; 
g) să medieze conflictele dintre utilizatori şi operatori la cererea uneia dintre părţile contractului 
de prestare/furnizare de servicii; 
h) să stabilească o politică a tarifelor coerentă la nivelul intregii arii a Proiectului; 
i) incepând de la data stabilirii unui tarif unic pentru colectarea deşeurilor, transportul acestora 
la staţiile de transfer şi exploatarea staţiilor de transfer, pentru o zonă de colectare 
determinate, să aprobe acest tarifin numele şi pe seama Asociaţilor implicaţi. 
13. alte activităţi desfăşurate conform legislaţiei In vigoare. 
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CAPITOLUL VI ATRIBUŢIILE COMUNE COMPARTIMENTELOR DIN 
STRUCTURA ASOCIAŢIEI 

1. conducătorul de structură asigură coordonarea, planificarea şi organizarea personalului, 
controlul şi evaluarea activităţii structurii pe care o conduce; 
2. prin funcţia de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, 
analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corective sau preventive ce se 
impun, 
3. controlul este prezent pe toate palierele structurii organizatorice ale companiei şi se 
manifestă sub forma autocontrolului, controlului in lanţ pe faze ale procesului şi a controlului 
ierarhic; 
4. structurile asociaţiei sunt obligate să coopereze 1n vederea intocmirii/ realizării în 
termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competenţe specifice de 
specialitate, 
5. in lipsa şefului de structură atribuţiile acestuia se deleagă unui salariat, cu avizarea 
directorului de direcţie şi aprobarea Directorului Executiv, conform deciziei de delegare de 
competenţe; 
6. asigură relaţionarea cu instituţii, furnizori pentru documentare şi rezolvarea sarcinilor de 
serviciu; 
7. conducătorul de structură are obligaţia să dea dispoziţii clare şi precise cu menţionarea 
persoanelor responsabile şi a termenelor, să asigure condiţiile necesare pentru executarea lor 
şi să controleze In mod sistematic modul in care sunt aduse la indeplinire; 
8. conducătorul de structură răspunde pentru activitatea structurii coordonate şi a 
compartimentelor subordonate; 
9. conducătorul de structură primeşte, analizează şi soluţionează corespondenţa, repartizată 
structurii coordonate; 
10. asigură transmiterea răspunsurilor la petiţiile inregistrate la Compartimentul Tehnic - 
Consilier Relaţii cu Publicul, in vederea eliberării acestora c'ătre petenţi; 
11. Intocmeste propuneri privind necesarul de formare profesională pentru angajaţii structurii 
coordonate; 
12. conducătorul de structură repartizează pe posturi şi detaliază prin fişa postului, atribuţiile 
stabilite prin prezentul regulament conform procedurilor operaţionale; 
13. conducătorul de structură ţine evidenţa privind prezenţa angajaţilor din structură, a orelor 
suplimentare efectuate de angajaţii structurii şi transmite evidenţele specifice prezenţei 
personalului din structuri către Compartimentul Contabilitate, 
14. conducătorul de structură intocmeşte rapoartele de evaluare pentru angajaţii structurii 
coordonate, conform procedurii şi le transmite catre Serviciul Contabilitate; 
15. conducătorul de structură urmăreşte şi controlează modul in care se asigură respectarea 
prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii 1n Muncă, instruirea pentru securitate şi sănătate in 
muncă şi situaţii de urgenţă şi modul in care se respectă normele de securitate şi sănătate 1n 
muncă, in colaborare cu serviciile specializate, care răspund de protecţia muncii, respectiv 
situaţiile de urgenţă la nivel de Asociatie. 

Calea Marasesti, ar.2. Bacau. Cod 600017. judet Baeau 
CIF 8381180.'2010 1 ele fonifax 0234-537570 www.adisbaeau.ro 

26 



ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 

SALUBRIZARE BACĂU 

16. conducătorul de structură efectuează instructajul privmd securitatea şi sănătatea in 
muncă, la locul de muncă a salariaţilor din cadrul structurii coordonate şi a instrucţiunilor 

specifice situaţiilor de urgenţă, emise de catre Compartimentul SSM; 
17. conducătorul de structură organizează 1n cadrul subunităţii sau structurii de care 
răspunde activitatea de prevenire a incendiilor, avariilor şi exploziilor, stabilind atribuţiuni 
concrete in acest sens, atât in cadrul programului de lucru cât şi la terminarea acestuia şi 
urmăreşte sistematic modul in care sarcinile repartizate sunt aduse la indeplinire. Stabilirea 
atribuţiilor concrete de prevenire a incendiilor, avariilor şi exploziilor, pe fiecare loc de muncă şi 
persoană, se va face de şeful structurii respectiv, vor fi aprobate de conducătorul ierarhic al 
acestuia din conducerea companiei sau a departamentelor şi aduce la cunoştinţă intregului 
personal din subordine, 
18. asigură derularea contractelor pe care le gestionează; 
19. evaluează furnizorii de produse/lucrări /servicii pentru contractele derulate şi gestionate de 
stuctura coordonată, 
20. face propuneri privind proiectele de decizii, ordine, proceduri, instrucţiuni, reglementări 
aflatein curs de elaborare; 
21. monitorizează apariţia unor noi prevederi legale sau de reglementare specifice 
domeniului de activitate, le analizează, propune măsuri in vederea aplicării acestora, 
instruieşte personalul şi urmăreşte aplicarea lor in activitatea structurii coordonate; 
22. urmăreşte intocmirea proceselor verbale de instruire in domeniul calităţii şi mediului 
pentru salariaţii structurii coordonate; 
23. utilizează corespunzător sistemul informatic integrat implementat in cadrul asociatiei, pe 
situaţiile specifice activităţilor structurii coordonate; 
24. transmite Biroului Relaţii cu Publicul informaţiile de interes public in vederea publicării 
acestora pe site-ul companiei; 
25. furnizează cu aprobarea Directorului Executiv / Directorului Executiv Adjunct - după caz-
informaţiile solicitate, transmite documentaţia necesară organismelor de control / audit şi 
formulează puncte de vedere la solicitarea acestora; 
26. fundamentează şi face propuneri pentru Intocmirea Planului anual de achiziţii sectoriale in 
domeniul de activitate al structurii şi le inaintează Serviciului Juridic si Achizitii; 
27. iniţiază Decizii şi face propuneri pentru proiecte 1n conformitate cu dispoziţiile legale, 1n 
domeniul său de activitate, şi le inaintează spre aprobare / adoptare, 
28. asigură intocmirea lunară sau ori de câte ori este nevoie a necesarului de rechizite şi de 
materiale consumabile, materiale, echipamente etc. necesare structurii coordonate, pe care le 
Inaintează Compartimentului Juridic; 
29. intocmeşte situaţil statistice, analize, rapoarte şi sinteze pe domeniile de activitate ale 
sructurii coordonate; 
30. Intocmesc semestrial şi anual raportul de activitate al structurii şi îl înaintează la 
secretariatul Directorului Executiv; 
31. colaborează cu celelalte structuri din cadrul asociaţiei in vederea soluţionării situaţiilor 
intervenite; 
32. coordonează activitatea de păstrare şi arhivare a documentelor proprii 1n format 
electronic şi/sau pe suport de hârtie, până la predarea acestora către arhiva asociatiei; 
33. transmite Serviciului Contabilitate orice document prin care un salariat a fost desemnat 
de asociaţie să indeplinească o atribuţie pe o perioadă determinată / nedeterminată (comisii, 
colective de lucru, etc.); 
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34. exercită şi alte atribuţii 1n domeniul lor de activitate, specifice asociaţiei, care sunt 

dispuse de conducerea asociaţiei sau care decurg din actele normative in vigoare privind 

activităţile acestora; 
35. Directorul Executiv comunică Compartimentului Contabilitate orice modificare 

intervenită 1n atribuţiile specifice domeniului de activitate, urmare a punerii in aplicare a 

legislaţiei apărute ulterior aprobării prezentului regulament, precum şi aplicării, conform legii, a 
hotărârilor organelor de conducere ale asociatiei; 
36. conducătorul de structură contribuie la elaborarea proiectului de buget de venituri şi 
cheltuieli al structurii coordonate anual pe baza cifrelor de plan ale asociaţiei şi corespunzător 
realizărilor pe perioada anterioară; 
37. conducătorul de structură urmăreşte şi analizează execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli prin stabilirea abaterilor pozitive, abaterilor negative, cauzelor acestora 
precum şi luarea măsurilor pentru creşterea efectelor economice 
pozitive şi lichidarea efectelor economice negative, 
38. conducătorul de structură face propuneri privind actualizarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern pentru structura coordonată; 
39. salariaţii răspund de respectarea Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare, a deciziilor aflate in vigoare, emise de conducere; 
40. conducătorul de structură asigură aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare 1n privinţa 
asigurării calităţii activităţilor desfăşurate şi protejării mediului inconjurător; 
41. conducătorul de structură asigură elaborarea şi aplicarea procedurilor operaţionale 1n 
domeniu de activitate; 
42. conducătorul de structură colaborează cu Seviciul Juridic şi Achiziţii in funcţie de 
specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea situaţiilor care urmează a fi 
rezolvate in contextul aplicării procedurii de atribuire; 
43. toate contractele (cu excepţia contractelor individuale de muncă) incheiate se 
Inregistreazăin Registrul Unic de contracte / Plan anual al achiziţiilor; 
45.1n cazul in care pentru Indeplinirea sarcinilor se prevede conlucrarea mai multor structuri şi 
persoane, iniţiativa şi răspunderea indeplinirii sarcinii revine sructurii care este titularul lucrării 
respective, 
46. persoana căreia îi sunt incredinţate date şi documente cu caracter secret este direct 
răspunzătoare de asigurarea securităţii şi confidenţialităţii acestora; 
47. ţine evidenţa tuturor obiectelor de inventar, mijloacelor fixe şi a echipamentelor de 
protecţie din dotarea structurii şi urmăresc conservarea şi securitatea acestora; 
48. conducătorul de structură realizează anual funcţia de autoevaluare a sistemului de 
control intern managerial. 

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se modifică şi se completează 
conform legislatiei intrate 'in vigoare ulterior aprobării acestuia, ca urmare a modificării 
organigramei Asociaţiei sau ori de câte ori se impune. 

Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
de către salariaţii Asociaţiei, sunt obligatorii. Salariaţii cu funcţii de conducere au obligaţia să 
informeze salariaţii Asociaţiei asupra Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. 

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră in vigoare la data aprobării. 
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ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU 
SALUBRIZARE BACĂU 

PRESEDINTE ADIS B 
VALENTIN IVAN 

p,N..uai?,,•9(1 

(5‘ 
0.1 

Z 

-71

N5)* 

MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR 

MARCELIN ŞOLOT 

CIPRIAN OCTAVIAN PIŞTEA 

Data:  /6 -. /2. 22 c2 

CONSTANTIN SAVA 

VASILE ZAHARIA 
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