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ROMÂNIA        Anexa  nr. 2   
JUDEŢUL BACĂU      la HCL nr.____ 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU   din__________________2007 

 
 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 
 
 Serviciul public de salubrizare face parte din Direcţia de Salubrizare şi Spaţii 
Verzi, şi are ca atribuţii principale: 
 

- urmăreşte zilnic execuţia lucrărilor cuprinse în contractele încheiate pentru 
salubrizarea municipiului, asigurînd decontarea serviciilor executate; 

- stabileşte depozitele intermediare de colectat gunoiul stradal cît şi 
depozitele controlate (rampa de gunoi); 

- verifică starea tehnică a locurilor de depozitare a pubelelor şi containerelor 
care sunt în administrarea asociaţiilor de proprietari (locatari), şi ia măsuri 
pentru a menţine în permanenţă o curăţenie exemplară; 

- urmăreşte respectarea de către toate unităţile de pe teritoriul municipiului a 
măsurilor de protecţie a mediului natural ambiant, prevenirea poluării 
aerului şi a apelor, propunînd măsuri corespunzătoare; 

- răspunde de aspectul estetic al străzilor, trotuarelor şi pieţelor, coşurilor 
pentru colectarea hîrtiilor, precum şi de alte dotări publice; 

- aplică prevederile legale referitoare la menţinerea în condiţii 
corespunzătoare a arterelor de circulaţie de către unităţile de construcţii şi 
transport care execută lucrări pe raza municipiului Bacău, stabilind modul 
de amenajare a acestor puncte de lucru, drumuri de acces şi locurile de 
depozitare a pămîntului şi moluzului, rezultate din săpături; 

- organizează periodic controale împreună cu organele de poliţie pentru a 
constata starea de salubrizare a municipiului, luînd măsuri legale; 

- verifică situaţiile de plată pentru lucrările executate conform graficului de 
salubrizare; 

- asigură menţinerea şi desfundarea racordurilor de canalizare precum şi a 
gurilor de scurgere; 

- asigură colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi nemenajere; 
- efectuează zilnic măturatul manual şi mecanic al căilor publice, trotuarelor, 

parcărilor şi aleelor dintre blocuri; 
- asigură curăţarea, spălarea şi igienizarea ghenelor de gunoi; 
- întreţine zilnic curăţenia în zonele aglomerate şi pe arterele principale; 
- depozitează zilnic resturile menajere şi nemenajere în rampa ecologică 

Nicolae Bălcescu, efectuînd şi neutralizarea acestora; 
- efectuează prinderea cîinilor comunitari de pe raza municipiului Bacău şi 

transportul acestora la sediul de tratare şi îngrijire; 
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- efectuează cazarea cîinilor comunitari în spaţii special amenajate; 
- procură şi prepară hrana necesară cîinilor comunitari; 
- asigură dezinfectarea şi curăţenia zilnică a padocurilor; 
- efectuează tratarea, castrarea şi vaccinarea cîinilor comunitari; 
- redă comunităţii exemplarele sănătoase care nu prezintă pericol pentru 

sănătatea publică; 
- asigură protecţia spaţiilor verzi prin confecţionarea şi montarea de 

împrejmuiri; 
- asigură protecţia parcurilor prin procurarea substanţelor necesare aplicării 

tratamentelor; 
- asigură montarea şi întreţinerea băncilor din parcuri, zone de agrement şi 

stradal. 
 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACǍU 
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