Unitatea de Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice are următoarele atribuţii specifice:
1) Monitorizează şi actualizează strategiile locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de
utilităţi publice precum şi planurile de implementare aferente în cooperare cu autorităţile publice locale
în următoarele domenii:
a) alimentare cu apă şi canalizare,
b) producere şi distribuţie energie termică,
c) întreţinere străzi şi lucrări de artă,
d) întreţinere zone verzi şi locuri de agrement,
e) salubrizarea localităţilor,
f) transport local,
g) iluminat public local,
h) întreţinerea amenajărilor hidrotehnice în intravilan.
2) Urmăreşte semestrial modul de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice prin actualizarea
bazei de date existente la nivelul mediului rural. Transmite consiliilor locale macheta cuprinzând datele
aferente serviciilor comunitare: număr populaţie, număr populaţie beneficiară de servicii, existenţa
contractelor de servicii încheiate de autorităţile locale cu operatorii licenţiaţi, lucrări de dezvoltare
propuse, în curs de execuţie, puse în funcţiune, probleme apărute în prestarea serviciilor;
3) Promovează dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului
serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante
prin evidenţierea lucrărilor propuse şi transmiterea acestora Serviciului Lucrări şi Achiziţii Publice
pentru cuprinderea acestora în propunerile de finanţare;
4) Propune măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de
utilitate publică Serviciului Lucrări şi Achiziţii Publice pentru cuprindere în propunerile de finanţare;
5) Ocazional mediază şi soluţionează conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre părţi;
6) Semestrial, cu ocazia actualizărilor bazelor de date, monitorizează şi modul de respectare a obligaţiilor
şi responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la
respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor de performanţă pe baza informaţiilor transmise
de autorităţile locale;
7) Asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul de accesare şi atragere a
fondurilor pentru investiţii, asigurând comunicarea programelor de dezvoltare din domeniu tuturor
factorilor interesaţi;
8) La cerere, pregăteşte şi transmite către prefectură, rapoarte de activitate cu impact în domeniul
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
9) Monitorizează stadiul derulării programelor în domeniul electrificărilor rurale, a serviciilor de
alimentare cu gaze naturale şi a serviciilor de telefonie fixă la nivelul judeţului, prin constituirea şi
actualizarea anuală a bazelor de date, prin consultarea operatorilor licenţiaţi şi a autorităţilor locale;
10) Urmărește modul de aplicare și ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Județean Cluj și a
dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Cluj, care le sunt repartizate;

