
     ROMÂNIA        
JUDEŢUL GALAȚI        
ORAȘUL BEREȘTI 
     PRIMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 190 
din 4 decembrie 2020 

privind constituirea unui Colectiv de lucru la nivelul Primăriei orașului Berești, 
județul Galați 

 
 
 Primarul orașului Berești, județul Galați, validat prin Încheierea civilă nr. 
43/14.10.2020 a Judecătoriei orașului Tg. Bujor;    
 Având în vedere Nota de control din 25.11.2020 încheiată de Autoritatea Națională 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și înregistrată la 
Primăria orașului Berești sub nr. 5208/25.11.2020;       
 Având în vedere Referatul nr. 5337/04.12.2020 al drei Donciu Ana Cristina - 
secretar general al Orașului Berești, prin care se propune constituirea unui Colectiv de 
lucru la nivelul Primăriei orașului Berești pentru elaborarea documentelor necesare 
pentru punerea în legalitate a modului de organizare și funcționare a serviciilor publice 
locale, potrivit măsurilor dispuse de ANRSC;   
 Având în vedere prevederile: 
 art. 154 alin. (2), art. 155 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „a” din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 art. 9 lit. „b“ din Regulamentul Intern al Aparatului de specialitate al Primarului 
orașului Berești aprobat prin Dispoziția nr. 67/18.04.2019; 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b”  și art. 199 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 

D I S P U N E: 
 

Art. 1.  (1) Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de Autoritatea 
Națională de Reglementare pentru  Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin Nota 
de control din 25.11.2020 în sarcina Primăriei orașului Berești,  Județul Galați, se 
constituie un Colectiv de lucru în următoarea componenţă: 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția  

1 Donciu Ana Cristina Secretar general al orașului Berești 

2 Radu Alina Ionica Consilier – Compartiment stare civilă SPCLEP  



3 Bârlădeanu Elena Inspector de specialitate – Serviciul Urbanism, Registre Agricole, 
administrativ gospodărire 

4 Vasile Nicu Referent – Birou financiar contabil 

 (2) Colectivul de lucru constituit potrivit alin. (1) are ca sarcină elaborarea, până 
la data de 15 ianuarie 2021, a următoarelor documente:  
 - studiu de oportunitate pentru fundamentarea necesității și oportunității 
modalității de gestiune a serviciului de salubrizare – activitățile:  

o măturat, spălat, stropirea și întreținerea  căilor publice  
o curățarea, transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 

funcțiune a acestora pe timp de polei și de îngheț 
o dezinfecție, dezinsecție și deratizare 

- regulamentul Serviciului de salubrizare conform cu Regulamentul-cadru al 
serviciilor de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC 
nr. 82/2015 

- caietul de sarcini al Serviciului de salubrizare conform cu Caietul de sarcini-cadru 
al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul Președintelui 
ANRSC nr. 111/2007.  

 
  Art. 2.  Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul 
Primăriei și pe site-ul http://orasulberesti.ro . 
 

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului general al orașului 
Berești:  

- persoanelor nominalizate la articolul 1 
- Instituției Prefectului  Judeţului Galați, în vederea controlului sub aspectul 

legalității. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Bejan Mihai Lucian 

         
 
 

              
Contrasemnează pentru legalitate, 

                      SECRETAR GENERAL 
                      Donciu Ana Cristina 
 
 
 


