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FIŞA DE DATE A ACHIZI łIEI  

 
I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
 
Denumire: PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI 
Adresă: P-ta Primariei, nr. 7, Tarnaveni, jud. Mures 
Localitate: TARNAVENI 
 

Cod poştal: 
545600 

łara: ROMANIA 

Persoana de contact: ing. Muth 
Teodor 
 

Telefon: 0265/443400, int. 39 

E-mail: office@primariatarnaveni.ro  
 

Fax: 0265/446312  

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primariatarnaveni.ro  
Adresa autoritătii contractante: P-ta Primariei, nr. 7, Tarnaveni, jud. Mures  

 
I.b  Principala activitate sau activităŃi ale autorităŃii contractante 
□ ministere ori alte autorităŃi publice 
centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional 
sau local 
□ agenŃii naŃionale 
� autorităŃi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituŃie europeană/organizaŃie 
internaŃională 
□ altele (specificaŃi)   

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranŃă naŃională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcŃii şi amenajarea teritoriului 
□ protecŃie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaŃie 
□ activităŃi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

� servicii publice locale 
 
Autoritatea contractant ă achizi Ńioneaz ă  în  numele altei autorit ăŃi contractante    
       DA □         NU ���� 
 
Alte informaŃii  şi/sau clarificări pot fi obŃinute: 
 � la adresa: Târnăveni, PiaŃa Primăriei, nr. 7, cam. 

30 
□ altele: (specificaŃi / adresa/fax/interval orar) 
 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:  
                                                       Data: ...........2009 
                                                       Ora limită : 12.00 
                                                       Adresa: Târnăveni, PiaŃa Primăriei, nr. 7, cam. 30 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 
                                                       …………….2009, ora 1500. 
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 Eventualele contestaŃii se pot depune:  
- fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Bucuresti, str. Stavropoleos, nr. 
6,  sector 3, tel. 021/3104641, fax. 021/3104642, adresa e-mail office@cnsc.ro. 
 
- fie la autoritatea contractanta si apoi la instanta competenta 
 
Denumirea instantei competente: Tribunalul Mures, str. Bolyai, nr. 30, loc. Targu Mures, 
tel./fax. 0265/267856. 
 

 
I.c.Sursa de finanŃare: 
Se specifică sursele de finanŃare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit  
BUGETUL LOCAL 

După caz, proiect/program finanŃat din fonduri 
comunitare              
   DA  □               NU � 
 

 
 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI   
 
II.1) Descriere 
II.1.1. Denumire contract: Concesionarea serviciului de s alubri zare a municipiului 
Tarnaveni  
II. 1.2. Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare:  

- Pentru activitatile de  precolectat, colectat si transport deseuri municipale, inclusiv a 
deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim special 

-  Pentru activitatea de sortare a deseurilor municipale 
- Pentru activitatile de  maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice 
- Pentru activitatile de curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in 

functiune a acestora pe timp de polei sau inghet 
- Pentru activitatile de colectare, transport, depozitare a deşeurilor rezultate din activitati 

de constructii si demolari 
- Pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare 
- Pentru activitatile de colectare, transport, depozitare si valorificare a deseurilor 

voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, nesimilabile 
celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice ETC) 

- Pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public, a celor 
provenite din gospodariile populatiei si predarea  acestora unitatilor de ecarisaj. 
Capturarea si transportarea cainilor fara stapan. 

 
(a) Lucrări                              
□      

(b) Produse               □    (c) Servicii                      � 
 

ExecuŃie                            □ 
Proiectare şi execuŃie       □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinŃelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                      □ 

Cumpărare                 □             
Leasing                      □        
Închiriere                    □  
Cumpărare în rate     □ 
 

Categoria serviciului     
2A □ 
2B � 
 

Principala locaŃie a lucrării    
 ______________________                         
 

Principalul loc de 
livrare 
__________________ 

Principalul loc de prestare 
Municipiul Tarnaveni  
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______________________ 
 
Cod  CPV                
□□□□□□□□ 

 
__________________ 
 
Cod  CPV                
□□□□□□□□ 

Cod  CPV 90500000-2 
Cod  CPV 90600000-3 
Cod  CPV 90921000-9 
Cod  CPV 90923000-3 
Cod  CPV 77231200-0 

II. 1. 3. Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziŃie publică: �                        
Încheierea unui acord cadru:   □ 
II. 1.4. Durata contractului de achiziŃie publică: 20 ani 

 II.1.5. Ofertele alternative sunt acceptate                 DA □                              NU � 

 
 
II.2. Cantitatea si scopul contractului 
 
II.2.1) Scopul contractului: Concesionarea serviciului de salubrizare. Canitatile de  lucrari 
conform Caietelor de sarcini. 
 
II.3. Condi Ńii specifice contractului  
III.1 Alte condiŃii particulare referitoare 
la contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
(dacă DA scurtă descriere ) 
III.1.2. Altele  
(dacă DA, descrieŃi) 

 
 
       DA   □                                   NU � 
 
       DA  □                                    NU � 

 
III: PROCEDURA 
III.1. Procedura selectată 
LicitaŃie deschisă                                       
� 
LicitaŃie restrânsă                                       
□ 
LicitaŃie restrânsă   accelerată                    
□ 
Dialog competitiv                                      
□ 

Negociere cu anunŃ de participare            □   
Negociere fără anunŃ de participare          □                           
Cerere de oferte                                        □ 
Concurs de soluŃii                                      □ 

 
 III.2.  Etapa finală de licitaŃie electronică       DA  □        NU  �   

Dacă DA, informaŃii adiŃionale despre licitaŃia electronică 
 
Legislatia aplicata: 

1. Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităŃi publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

2. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de lucrări; 

3. HGR nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 ; 

4. H.G. nr. 71/2007 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în 
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 
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IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  
 
IV.1) Situa Ńia personal ă a candidatului /ofertantului  
DeclaraŃii privind eligibilitatea  
 

Cerin Ńă obligatorie : formularul 12A  completat 
conform anexa; 

Informatii generale Cerin Ńă obligatorie : se completeaza formularul 
B1 

Declaratie privind calitatea de 
participant la procedura 

Cerin Ńă obligatorie : se completeaza formularul 
12C si dupa caz formularele 12H si 12 I. 

DeclaraŃie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181  
           Solicitat   �          Nesolicitat  □ 

Cerin Ńe obligatori i: 
- completare formular 12B  
- certificate constatatoare privind indeplinirea 
obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor catre bugetul consolidat al statului si 
bugetul local, respectiv: certificat fiscal eliberat 
de catre Primaria pe raza careia isi are sediul 
ofertantul si certificatul de atestare fiscala emis 
de DGFP pe raza careia isi are sediul ofertantul 
(formulare – tip eliberate de autoritatile 
competente din tara in care ofertantul este 
rezident, valabile la data deschiderii ofertelor), 
in original. Nu se accepta la licitatie ofertantii 
ce nu si-au indeplinit obligatiile exigibile de 
plata a impozitelor si taxelor catre stat, 
inclusiv cele locale, chiar daca acestea au 
fost reesalonate. 
 

IV.2) Capacitatea de exercitare a activit ăŃii profesionale (înregistrare)  
Persoane juridice/fizice române Cerin Ńă obligatorie : Certificat constatator emis 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de lucrări; 
5. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităŃilor, modificarile si 

completarile ulterioare. 
6. OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente  

procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica; 
7. OUG nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii ; 

8. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilitati Publice nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al 
serviciului de salubrizare a localitatilor; 

9. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilitati Publice nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini al 
serviciului de salubrizare a localitatilor; 

10. Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilitati Publice nr. 112/2007 pentru aprobarea Contractului cadru de 
prestare al serviciului de salubrizare a localitatilor; 

11. OUG nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile 
publice ; 
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de oficiul Registrului ComerŃului, sau 
echivalent, cu cel mult 30 zile inainte de data 
deschiderii ofertelor, din care sa rezulte ca: 
• obiectul de activitate al ofertantului 
include prestarea serviciilor care fac obiectul 
achizitiei; 
• nu sunt inscrise mentiuni cu privire la 
aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolventei. 
Cerin Ńă obligatorie : 
- Certificat de inregistrare / altele echivalente. 
Cerin Ńă obligatorie : 
- Licenta ANRSC minim clasa 3  pentru toate 
activitatile din caietele de sarcini 
  
Nota: pentru a fi valabile, certificatele solicitate 
trebuie sa fie prezentate in original sau copie 
legalizata si sa fie in termen de valabilitate la 
data deschiderii ofertei. 
 

Persoane juridice /fizice străine Cerin Ńă obligatorie :  
 Documente care dovedesc o formă de 
înregistrare /atestare ori apartenenŃa din punct 
de vedere profesional din tara in care ofertantul 
este rezident, traduse in limba romana si 
legalizate, precum si licentierea ANRSC care 
sa ateste dreptul acestuia de operare pe 
teritoriul Romaniei. 

IV. 3.) Situa Ńia  economico -financiar ă                                   
InformaŃii privind  situaŃia economico-

financiară 
 Solicitat �                   Nesolicitat □ 

Dacă se solicită se vor preciza ce informaŃii 
trebuie prezentate cu privire la:  
- Declararea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani 
B1. 

- Ultimul bilant contabil  vizat si inregistrat de 
organele competente, cu mentiunea “conform 
cu originalul”. 
 

IV.4.) Capacitatea tehnic ă şi/sau profesional ă 
 
InformaŃii privind  capacitatea tehnică 
 Solicitat �                         Nesolicitat □ 

-Declaratie care contine informatii privind 
dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, 
mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe 
care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze 
pentru indeplinirea contractului conform 
caietelor de sarcini (se vor depune copii dupa 
certificatele de inmatriculare, certificate de 
inregistrare vehicule sau alte documente care 
dovedesc detinerea sau inchirierea lor) – 
formularul 12J. Dotarile minime din caietele de 
sarcini sunt obligatorii.  
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-Declaratie care contine informatii privind 
persoanele responsabile direct de indeplinirea 
contractului – formularul F. 

InformaŃii privind subcontractanŃii 
 
 

-Se solicită dupa caz, completarea formularului 
12G cu subcontractanŃii şi specializarea 
acestora. 
    Dacă procentul pentru subcontractare  
depăşeşte 10% din preŃul contractului se 
solicită şi pentru subcontractanŃi  documentele  
de calificare privind eligibilitatea ca şi pentru 
firma lider (formularele 12A, 12B, 12C), 
certificate constatatoare (în original sau copie 
legalizată) din care să rezulte îndeplinirea 
obligaŃiilor exigibile de plată a impozitelor şi 
taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi 
a contribuŃiei pentru asigurările sociale de stat, 
valabile la data deschiderii ofertelor, Certificat 
constatator emis de Oficiul Registrului 
ComerŃului, cu cel mult 30 zile înainte de data 
deschiderii ofertelor (în original sau copie 
legalizată). 

IV.5.) Standarde de asigurare a 
sistemului de management de 
mediu 

Cerin Ńă obligatorie :  
-Certificat emis de un organism national sau 
international de certificare privind 
implementarea sistemului de management de 
mediu in conformitate cu ISO 14001 

IV.6.) Standarde de asigurare a 
calitatii 

Cerin Ńă obligatorie :  
- Certificat emis de un organism national sau 
international de certificare privind 
implementarea sistemului de management de 
calitate in conformitate cu ISO 9001 

IV.7.) Standarde de asigurare a 
securitatii si sanatatii in munca 

Cerin Ńă obligatorie :  
- Certificat emis de un organism national sau 
international de certificare privind 
implementarea sistemului de sanatate si 
securitate in munca, in conformitate cu OHSAS 
18001 

 
 
V. PREZENTAREA OFERTEI  
 
V.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română  
V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile. 
V.3) GaranŃie de participare 
Solicitat  �                        Nesolicitat □ 

Se solicita plata garantiei de participare  in valoare 
de 10.000 lei, cu TVA,  prin scrisoare de garantie 
bancara sau prin depunerea la caseria Primariei 
Municipiului Tarnaveni a unei sume in numerar 
sau OP in contul RO43TREZ4795006XXX000044, 
deschis la Trezoreria Tarnaveni, perioada de 
valabilitate este de 90 zile 
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V.6) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

Propunerea tehnica va contine o descriere 
detaliata a metodologiei si a planului de lucru 
conceput pentru prestarea serviciilor astfel incat 
sa fie respectate prevederile din Caietul de 
sarcini.  

V.7) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

Se va completa formularul de oferta (10B) si 
anexa.  
Propunerea financiară-trebuie să furnizeze toate 
informaŃiile solicitate cu privire la preŃuri, precum 
şi la alte condiŃii financiare şi comerciale legate de 
obiectul contractului de achiziŃie publica. 
Obligatoriu  fiecare ofertant trebuie să prezinte 
oferte pentru toate poziŃiile, altfel va fi descalificat.  
 

V.9) Modul de prezentare a ofertei 
 
 
 

-  Adresa la care se depune : Primaria Municipiului 
Tarnaveni, Piata Primariei, nr. 7, Tarnaveni, 
camera 23. 
- Data limita pentru depunerea ofertelor 
.................2009, ora 900 

    Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in 
original, si unul in copie. Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala 
neradiabila si vor fi semnate, pagina cu pagina, de reprezentantul/reprezentantii 
autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul documentelor 
emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie 
sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Orice stersatura, adaugire, 
interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana 
/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. 
     Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri separate, marcand 
corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce intr-
un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. 
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este 
declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare 
se vor introduce, in plicuri distincte, marcate corespunzator. Euro: .......... lei, cursul BNR din 
data de .............2009. 
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU 
SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE ...............2009, ORA 10.00 “ 
V.10) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

- modificarea şi retragerea ofertei se poate face 
pana in data de .................2009, ora 900 
- împrejurările în care ofertele sunt declarate 
întârziate: depunerea la alta adresa sau 
depunerea dupa data de ................2009, ora 900 

V.11) Deschiderea ofertelor  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: ..........2009, 
ora 1000, Primaria Municipiului Tarnaveni, Piata 
Primariei, nr. 7, Tarnaveni, camera 6. 
- participanŃii la sedinŃa de deschidere trebuie sa 
aiba imputernicire. 
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VI. CRITERII DE ATRIBUIRE  
VI.1) PreŃul cel mai scăzut                                    □  
VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică       �  
 

CRITERII DE ATRIBUIRE 
 
Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriilor de selectie 
prezentate mai jos si în conformitate cu numarul maxim de puncte pentru fiecare criteriu. 
 
Aspecte economice si financiare ale ofertei ( 440 d e puncte) 
 
NR. 

CRT. 
 

CRITERIUL PUNCTAJ 
ACORDAT 

1 Situatia economica si financiara a ofertantului - algoritmul de calcul A: 
- solvabilitate (capital propriu/total pasiv x 100): 
          - ≤ 30% 
          - intre 31% - 40% 
          - intre 41% - 50% 
          - ≥ 51% 
- lichiditate generala (active circulante/datorii curente x 100) - 
algoritmul de calcul A: 
          - ≤ 100% 
          - intre 101% - 110% 
          - intre 111% - 135% 
          - ≥ 136% 

 
 
0 
5 
10 
30 
 
 
0 
5 
10 
20 

2 Experienta ofertantului - algoritmul de calcul A: 
- cifra de afaceri – sub 1.000.000 lei   
- cifra de afaceri – peste 1.000.000 lei   
  

 
15 
30 
 

3 Nivelurile tarifelor  propuse pentru serviciul public de salubrizare la 
începerea exploatarii si un sistem de determinare a nivelului tarifelor - 
algoritmul de calcul B 

 
 

360 
 
 
  3. Nivelul tarifelor  - algoritmul de calcul B 
 

I 
ACTIVITATILE DE  PRECOLECTAT, COLECTAT SI TRANSPORT  DESEURI 

MUNICIPALE, INCLUSIV A DESEURILOR TOXICE PERICULOAS E DIN 
DESEURI MENAJERE, CU EXCEPTIA CELOR CU REGIM SPECIA L  

Nr.crt.  Denumirea activitatii UM Tarif propus 
Lei/UM 

Puncte 
acordate 

1 
Colectat, transportat si depozitat 
deseuri menajere de la populatie pe 
rampa de transfer 

Pers/luna  15 

2 
Colectat, transportat si depozitat 
deseuri menajere de la agenti 
economici pe rampa de transfer 

Mc  11 
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3 Transport deseuri de la rampa de 
transfer la depozit  

To/km  12 

4 Chirie pubela 120 l – la agenti 
economici 

Buc/luna  4 

5 Chirie pubela 240 l – la agenti 
economici Buc/luna  4 

6 
Chirie container 1,1 mc – la agenti 
economici Buc/luna  4 

 TOTAL I    50 

II ACTIVITATILE  DE MATURAT, SPALAT, STR OPIT SI INTRETINEREA CAILOR 
PUBLICE 

Nr.crt.  Denumirea activitatii UM Tarif propus 
Lei/UM 

Puncte 
acordate 

1 Maturat manual strazi 1000 mp  15 
2 Maturat manual trotuare 1000 mp  15 
3 Maturat mecanizat 1000 mp  15 

4 Intretinere strazi, trotuare, golit 
cosuri 1000 mp  15 

5 Curatat rigole prin razuire manuala 1000 ml  8 

6 
Colectarea, incarcarea, transportul 
si descarcarea reziduurilor rezultate 
de la salubrizarea stradala 

Mc  10 

 Spalat si dezinfectat cosuri stradale buc  2 
7 Stropit alei si artere de circulatie 1000 mp  10 

8 Spalat manual cu furtunul montat la 
cisterna 1000 mp  10 

 TOTAL II    100 

III 
ACTIVITATILE DE CURATARE SI TRANSPOR T ZAPADA DE PE CAILE 

PUBLICE SI MENTINEREA IN FUNCTIUNE A ACESTORA PE TI MP DE POLEI 
SAU INGHET 

Nr.crt.  Denumirea activitatii UM Tarif propus 
Lei/UM 

Puncte 
acordate 

1 Curatat mecanizat zapada ora  15 
2 Curatat manual gheata 100 mp  10 
3 Curatat manual zapada 100 mp  10 

4 

Combaterea poleiului prin 
imprastierea manuala a materialului 
antiderapant din autobasculanta sau 
remorca 

Ora  15 

5 

Material antiderapant : 
- nisip 
- sare 
- solutie clorura de sodiu 2 – 4 % 
- clorura de calciu macinata 

 
Tona   
Tona 
Tona 
Tona 

 

 
2 
1 
1 
1 

 TOTAL III    55 

IV ACTIVITATILE DE COLECTARE, TRANSPORT , DEPOZITARE A DEŞEURILOR 
REZULTATE DIN ACTIVITATI DE CONSTRUCTII SI DEMOLARI  

Nr.crt.  Denumirea activitatii UM Tarif propus 
Lei/UM 

Puncte 
acordate 
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1 

Colectat, transportat si depozitat 
deseuri din demolari si constructii in 
depozitul de deseuri industriale a 
orasului 

Mc  15 

 TOTAL IV    15 
V ACTIVITATILE DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE  

Nr.crt.  Denumirea activitatii UM Tarif propus 
Lei/UM 

Puncte 
acordate 

A Dezinsectia     
1 Zone de suprafata Mp   10 
2 Aviotratament ha  10 
3 Subsoluri, canale Mp   10 
4 Gospodarii individuale Gospodarie   10 
5 Blocuri – casa scarii si subsolul Bloc  10 
B Dezinfec Ńie Mp  10 
C Deratizare     
1 Zone de suprafata Mp   10 
2 Subsoluri, canale Mp   10 
3 Gospodarii individuale Gospodarie   10 
4 Blocuri – casa scarii si subsolul Bloc  10 
 TOTAL V    100 

VI 

ACTIVITATEA DE COLEC TARE A CADAVRELOR DE  ANIMALE DE PE  
DOMENIUL PUBLIC, A CELOR PROVENITE DIN GOSPODARIILE  POPULATIEI 

SI PREDAREA  ACESTORA UNITATILOR DE ECARISAJ. 
CAPTURAREA SI TRANSPORTAREA CAINILOR FARA STAPAN  

Nr.crt.  Denumirea activitatii UM Tarif propus 
Lei/UM 

Puncte 
acordate 

1 Ecarisaj  luna  15 
2 Capturat si transportat caini buc  15 
 TOTAL VI    30 

 
 
Aspecte tehnice ale ofertei ( 130 puncte ) 
 
NR. 

CRT. 
CRITERIUL  PUNCTAJ 

ACORDAT 
4 Pregatirea organizatorica si tehnica a ofertantului, precum si 

procedurile si solutiile tehnice de eficientizare propuse 
 
4.1 Pregatirea organizatorica a ofertantului: 
       - existenta Regulamentului de Organizare si                                
Functionare 
       - numarul si categoria de personal pe tipuri – 
calificati/necalificati care vor presta serviciul de salubrizare pentru 
municipiul Tarnaveni - algoritmul de calcul A: 
    a) – ofertantul cu ponderea cea mai mare a personalului 
calificat 
    b) – ofertantul cu ponderea cea mai mare a personalului 
afectat activitatii de salubrizare stradala 

 
 
 
 

30 
 

40 
 
 

10 
 

10 
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    c) – ofertantul cu ponderea cea mai mare a personalului 
afectat activitatii de transport deseuri. 
   d) – ofertantul cu ponderea cea mai mare a personalului afectat 
activitatii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare 
  
4.2 Pregatirea tehnica a ofertantului: 
       - existenta unui dispecerat pe raza municipiului Tarnaveni si 
asigurarea unei echipe de interventie pentru situatii urgente si 
neprevazute. 
În acest sens ofertantul va face dovada detinerii cu orice titlu a 
unui spatiu adecvat dotat cu utilitatile necesare functionarii 
acestuia (linie telefon/fax, spatii sanitare 
etc) precum si o descriere a modului în care întelege sa 
organizeze activitatea dispeceratului  
      - detinerea pe raza municipiului Tarnaveni a unui spatiu 
adecvat, în suprafata de minim 1000 mp, necesar parcarii 
utilajelor si a unui sediu administrativ necesar 
desfasurarii/coordonarii întregii activitati de salubrizare.  
În acest sens ofertantul va face dovada detinerii, cu orice titlu, a 
unui spatiu adecvat dotat cu utilitatile necesare functionarii 
acestuia (linie telefon/fax, spatii sanitare, 
birouri etc) cu descrierea si localizarea lui. 
 

10 
 

10 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
Conditii generale ale ofertei ( 60 puncte) 
 
NR. 

CRT. 
CRITERIUL - algoritmul de calcul A PUNCTAJ 

ACORDAT 
5 Angajarea de personal local 

- 100% din personalul necesar 
- 90% – 99% 
- < 90% 

 
50 
20 
  0 

6 Asumarea riscului si a raspunderii intre autoritatea contractanta si 
ofertant: 
- 100% 
-< 100%  

 
 

10 
0 

 
Aspecte privind redeventa ( 100 puncte) 
 
NR 
CRT 

CRITERIUL – algoritmul de calcul A PUNCTAJ 
ACORDAT 

7 Redeventa anuala  
- nivelul minim acceptat este 2,5 % din cifra de afaceri realizata 
din activitatea contractata cu Municipiul Tarnaveni  
          a. Pentru cea mai mare valoare a redeventei se acorda 
punctajul maxim. 
          b. Pentru valorile mai mici decat valoarea maxima punctajul 
se va calcula conform algoritmului. 
   

 
 

100 
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Numarul maxim de puncte: 730 
 
Nota : 
Algoritmul de calcul pentru punctajele ofertantilor este descris în cele ce urmeaza : 
-  Ofertantul cu cea mai buna valoare ( V1) primeste numarul maxim de puncte. 
- Ofertantii care au urmatoarele valori ( Vn) primesc punctajul conform relatiei:  
(Vn/V1) x nr. de puncte aferente criteriului. 
 
Exista doua situatii posibile: 
A) când valoarea cea mai mare primeste numarul cel mai mare de puncte (ex. redeventa)  
B) când valoarea cea mai mica primeste numarul cel mai mare de puncte (ex. tarifele) 
 
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI- CADRU 
VII.1 Ajustarea  preŃului contractului  
                
          DA    □     NU      � 

PreŃurile se vor actualiza anual cu respectarea 
prevederilor legale si vor fi supuse aprobarii, pe 
baza notei de fundamentare, Consiliului Local al 
Municipiului Tarnaveni. 

VII.2. GaranŃia de bună execuŃie a 
contractului  
           
          DA    �     NU     □ 

Cuantumul garanŃiei de bună execuŃie este de 5% 
din valoarea totala a contractului fara TVA; 
- se constituie prin retineri succesive din plata 
cuvenita pentru facturile partiale pana la atingerea 
sumei datorate. 
     In acest caz prestatorul are obligatia de a 
deschide un cont la dispozitia autoritatii 
contractante, la o banca.  
IMM-urile beneficiaza de reducerea de 50% a 
garantiei de buna executie, numai daca prezinta 
documentele prevazute de Legea nr.346/2004 
privind stimularea înfiinŃării si dezvoltării 
intreprinderilor mici si mijlocii. 
 

   
 PRIMAR,           Sef birou Investitii, 
ing. Matei Alexandru Adrian         ing. Bonciog Maria 
 
 
 
                                                                                                                  Intocmit, 
                                                                                                         ing. Muth Teodor 
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Formular nr. 2A 

 
 
 

Operator economic……………………          Înregistrat la sediul autorităŃii contractante 
(denumirea/numele),       nr. ....………..…...... / .…………….… 
 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către ...................................................……….......……………………………………………………… 
 
(denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă). 
Ca urmare a anunŃului de participare apărut în: 
-  SEAP, nr............ din ...................... (ziua/luna/anul) 
- Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. …..... din ...................…… (ziua/luna/anul),  
 
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziŃie publica având ca obiect „Servicii 
publicitate media”, Cod CPV 79341000-6 
 
noi ...............................…………………..….(denumirea/numele operator economic), vă transmitem 
alăturat următoarele: 
 
1. Documentul .............................................................................(tipul, seria/numărul, emitentul), 
privind garanŃia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin 
documentaŃia de atribuire. 
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi într-un număr de 2 (două) copii: 

a) oferta; 
b) documentele care însoŃesc oferta. 

Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzatoare şi vă satisface cerinŃele. 
 
Data completării ........./………./........……  
 
Cu stimă, 
Ofertant  
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  Formular nr. 10B 
 
    Operator economic 
    .................. 
    (denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 
     Către, 
Primăria Municipiului Târnăveni,   
PiaŃa Primăriei nr. 7, 
cod poştal 545600  
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului 
..................................................................................................................................................................... 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în 
documentaŃia mai sus menŃionată, sa prestam „Servicii de salubrizare”, conform documentaŃiei de 
atribuire şi ofertei tehnice, pentru tarifele prevazute in Anexa, plătibile după recepŃia serviciilor. 
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile în 
graficul de timp anexat. 
    3. Ne angajăm sa menŃinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de 90 (nouazeci) zile, respectiv 
pana la data de ........................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publica aceasta oferta, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizam ca: 

� depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, 
marcat în mod clar "alternativa"; 

� nu depunem oferta alternativa 
     
    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 
    6. Am înŃeles şi consimŃim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa 
constituim garanŃia de buna execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire. 
    7. ÎnŃelegem ca nu sunteŃi obligaŃi sa acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice alta oferta pe 
care o puteŃi primi. 
 
    Data ....../...../............. 
     
 
 ....................., (semnătura), în calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în 
numele .................................................................................. (denumirea/numele operatorului economic) 
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ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 
 

I 
ACTIVITATILE DE  PRECOLECTAT, COLECTAT SI TRANSPORT  DESEURI 

MUNICIPALE, INCLUSIV A DESEURILOR TOXICE PERICULOAS E DIN 
DESEURI MENAJERE, CU EXCEPTIA CELOR CU REGIM SPECIA L  

Nr.crt.  Denumirea activitatii UM 
Tarif propus 
Lei/UM, fara 

TVA 

Tarif propus 
Lei/UM, cu 

TVA 

1 
Colectat, transportat si depozitat 
deseuri menajere de la populatie pe 
rampa de transfer 

Pers/luna   

2 
Colectat, transportat si depozitat 
deseuri menajere de la agenti 
economici pe rampa de transfer 

Mc   

3 
Transport deseuri de la rampa de 
transfer la depozit  To/km   

4 Chirie pubela 120 l – la agenti 
economici 

Buc/luna   

5 Chirie pubela 240 l – la agenti 
economici 

Buc/luna   

6 Chirie container 1,1 mc – la agenti 
economici Buc/luna   

II ACTIVITATILE  DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI INTRETINEREA CAIL OR 
PUBLICE 

Nr.crt.  Denumirea activitatii UM 
Tarif propus 
Lei/UM, fara 

TVA 

Tarif propus 
Lei/UM, cu 

TVA 
1 Maturat manual strazi 1000 mp   
2 Maturat manual trotuare 1000 mp   
3 Maturat mecanizat 1000 mp   

4 Intretinere strazi, trotuare, golit 
cosuri 1000 mp   

5 Curatat rigole prin razuire manuala 1000 ml   

6 
Colectarea, incarcarea, transportul 
si descarcarea reziduurilor rezultate 
de la salubrizarea stradala 

Mc   

 Spalat si dezinfectat cosuri stradale buc   
7 Stropit alei si artere de circulatie 1000 mp   

8 Spalat manual cu furtunul montat la 
cisterna 

1000 mp   

III 
ACTIVITATILE DE CURATARE SI TRANSPOR T ZAPADA DE PE CAILE  

PUBLICE SI MENTINEREA IN FUNCTIUNE A ACESTORA PE TI MP DE POLEI 
SAU INGHET 

Nr.crt.  Denumirea activitatii UM 
Tarif propus 
Lei/UM, fara 

TVA 

Tarif propus 
Lei/UM, cu 

TVA 
1 Curatat mecanizat zapada ora  15 
2 Curatat manual gheata 100 mp  10 
3 Curatat manual zapada 100 mp  10 
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4 

Combaterea poleiului prin 
imprastierea manuala a materialului 
antiderapant din autobasculanta sau 
remorca 

Ora  15 

5 

Material antiderapant : 
- nisip 
- sare 
- solutie clorura de sodiu 2 – 4 % 
- clorura de calciu macinata 

 
Tona   
Tona 
Tona 
Tona 

 

 
2 
1 
1 
1 

IV ACTIVITATILE DE COLECTARE, TRANSPORT , DEPOZITARE A DEŞEURILOR 
REZULTATE DIN ACTIVITATI DE CONSTRUCTII SI DEMOLARI  

Nr.crt.  Denumirea activitatii UM 
Tarif propus 
Lei/UM, fara 

TVA 

Tarif propus 
Lei/UM, cu 

TVA 

1 

Colectat, transportat si depozitat 
deseuri din demolari si constructii in 
depozitul de deseuri industriale a 
orasului 

Mc  15 

V ACTIVITATILE DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE  

Nr.crt.  Denumirea activitatii UM 
Tarif propus 
Lei/UM, fara 

TVA 

Tarif propus 
Lei/UM, cu 

TVA 
A Dezinsectia     
1 Zone de suprafata Mp   10 
2 Aviotratament ha  10 
3 Subsoluri, canale Mp   10 
4 Gospodarii individuale Gospodarie   10 
5 Blocuri – casa scarii si subsolul Bloc  10 
B Dezinfec Ńie Mp  10 
C Deratizare     
1 Zone de suprafata Mp   10 
2 Subsoluri, canale Mp   10 
3 Gospodarii individuale Gospodarie   10 
4 Blocuri – casa scarii si subsolul Bloc  10 

VI 

ACTIVITATEA DE COLEC TARE A CADAVRELOR DE  ANIMALE DE PE 
DOMENIUL PUBLIC, A CELOR PROVENITE DIN GOSPODARIILE  POPULATIEI 

SI PREDAREA  ACESTORA UNITATILOR DE ECARISAJ. 
CAPTURAREA SI TRANSPORTAREA CAINILOR FARA STAPAN  

Nr.crt.  Denumirea activitatii UM 
Tarif propus 
Lei/UM, fara 

TVA 

Tarif propus 
Lei/UM, cu 

TVA 
1 Ecarisaj  luna  15 
2 Capturat si transportat caini buc  15 
 
                                                                                                  Ofertant, 
                                                                                 ………………………………………. 
                                                                                        (semnatura autorizata) 
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  Formular nr. 12 A 

 
     Operator economic 
    ___________________ 
    (denumirea/numele) 
 
                      
 

DECLARA łIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
     
 
 
 

Subsemnatul, ________________________________________ reprezentant împuternicit al 
__________________________________________________________________________________  

                 (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),  
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi sub sancŃiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 
instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, 
fraudă şi/sau spălare de bani. 
    Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
    Data completării ...................... 
                             
 

Operator economic, 
                                                               

                    ...................... 
                                          (semnătură autorizată) 
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Formular nr. 12B 

 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 

DECLARA łIE 
privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din 

OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 
 
    Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menŃionează procedura) pentru atribuirea contractului 
de achiziŃie publica având ca obiect „Servicii publicitate media”, Cod CPV 79341000-6 
la data de .................. (zi/luna/an), organizată de .............................................., declar pe propria 
răspundere ca: 
    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. 
a); 
    c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în Ńara în care sunt stabilit pana la data solicitată .................; 
    d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanŃe judecătoreşti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională. 
    Subsemnatul declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
    ÎnŃeleg ca în cazul în care aceasta declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
 
                                                    Operator economic, 
                                                    ........................ 
                                                           (semnătura autorizată) 
 



23 

 
 

Formular nr. 12 C 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 

DECLARA łIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic), 
declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura 
pentru atribuirea contractului de achiziŃie publica ............... (se menŃionează procedura), având ca 
obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... 
(zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea autorităŃii contractante), particip şi depun oferta: 
    [ ] în nume propriu; 
    [ ] ca asociat în cadrul asociaŃiei ..............................; 
    [ ] ca subcontractant al .........................................; 
    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare) 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reŃele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. 
    (Se bifează opŃiunea corespunzătoare) 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări 
în prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziŃie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaŃi câştigători, pe parcursul derulării contractului 
de achiziŃie publica. 
    4. De asemenea, declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, 
situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraŃie. 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai Primăriei Municipiului Târnăveni, cu 
sediul în Târnăveni, jud. Mureş, PiaŃa Primăriei nr. 7cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 
 
                                          Operator economic, 
                                             
              ........................ 
                                                    (semnătura autorizată) 
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Formular nr. 12H 
 

ACORD DE ASOCIERE (DACĂ ESTE CAZUL) 
 

Conform ____________________________________________________________. 
                            (incadrarea legala) 
Noi, parti semnatare: _______________________ 
                                                   (denumire autoritate contractanta) 
    ________________________ 
                                                  (denumire autoritate contractanta) 
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________________ 
___________________________________________________________________________”. 
                                                                 (denumire obiect contract) 
Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 
1. ___________________________________ 
2.____________________________________ 
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: 
_______ % ______________________________ 
                        (denumire autoritate contractanta) 
_______ % ______________________________ 
                                  (denumire autoritate contractanta) 
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: 

- liderul asociatiei _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor 
in folosul partenerilor de asociere. 

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: 
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor 

convenite de comun acord. 
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: 

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului de asociere; 
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei 

parti pana la data incetarii asociatiei. 
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare 
asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: 
_______ % ________________________________ 
_______ % ________________________________ 
 
Liderul asociatiei: ______________________ 
(denumire autoritate contractanta) 
 
Alte clauze: __________________________________________________________ 
 
Data completarii:     LIDERUL ASOCIATIEI, 
______________     __________________ 

 
ASOCIAT, __________________________ 
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Formular nr. 12 I 
 

 
 

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE (DAC Ă ESTE CAZUL) 
nr………./………… 

 
 
 La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________ 
__________________________ privind executia ________________________________ (denumire 
autoritare contractanta) 
la “_______________________________________________________________”. 
                                                                          (denumire contract) 
 
1. Parti contractante: 
 
 Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________ 
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si 
              (adresa,tel.,fax)                                                      
 
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general 
 
si 
 
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, 
                                                                                                                                     (adresa,tel.,fax)                                                     
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director 
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 
 
2. Obiectul contractului: 
 
Art.1.  _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: 
            (lucrari,produse,servicii) 
 

- ____________________ 
- ____________________. 

 
Art.2.  Valoarea  ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. 
                                 (lucrari,produse,servicii) 
Art.3.  Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: 
            
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                               
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate 
                                                                                     (lucrari,produse,servicii) 
in perioada respectiva. 
- plata _________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ 
          (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor, 
produselor, serviciilor)                                                   (denumire autoritare contractanta) 
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu  
                                                (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract. 
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Art.5.  Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului 
verbal incheiat la terminarea ________________________. 
                                              (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
 
Art.6 . Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu 
dispozitiile legale. 
 
3. Alte dispozitii: 
 
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ 
                                                                                      (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
 
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in 
fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea 
____________________ nerealizata la termen. 
              (lucrarilor, produselor, serviciilor) 
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati 
de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. 
 
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe 
care contractantul le are fata de investitor conform 
contractului______________________________________________________________. 
                                                                                      (denumire contract) 
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor solutiona pe cale legala. 
 
 Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________    _________________________ 
(contractant)                                                            (subcontractant)   
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    Formular nr. 12 G 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 
 

DECLARA łIE 
              PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE 
                    DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................. (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, 
situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraŃie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai Primăriei Municipiului Târnăveni, cu 
sediul în Târnăveni, jud. Mureş, PiaŃa Primăriei nr. 7,  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legatura cu activitatea noastră. 
 
                                               Operator economic, 
                                            ........................ 
                                             (semnătura autorizată) 
Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant 

Sediul 
subcontractorului 

Obiectul principal 
de activitate al 
subcontractantului 

CUI Partea/părŃile 
din contract ce 
urmează a fi 
subcontractate 
(descriere clară 
şi procent din 
valoarea totală 
a contractului) 

Acord 
subcontractor 
cu specimen 
de semnătură 

1       
…       
 
 
                                          Operator economic, 
                                             

    ........................ 
                                               (semnătura autorizată) 
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    Formular nr. 12 J 
 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele) 
 

DECLARA łIE 
PRIVIND UTILAJELE, INSTALA łIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE 
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZ ĂTOARE A 
CONTRACTULUI DE SERVICII 
 
    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte 
publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, 
situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraŃie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai Primăriei Municipiului Târnăveni, cu 
sediul în Târnăveni, jud. Mureş, PiaŃa Primăriei nr. 7 cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în 
legătură cu activitatea noastră. 
 
                                                    Operator economic, 
                                                 ........................ 

                                             (semnătura autorizata) 
 

LISTA 
cuprinzând cantităŃile de utilaje, instalaŃii şi echipamente tehnice 

 
Nr. 
crt. 

Denumire utilaj/echipament/ instalatie          U.M. Cantitate Forma de deŃinere    

1    Proprietate În chirie 
2      
3      
4      
 
 
                                                Operator economic, 
                                             

    ........................ 
                                                    (semnătura autorizată) 
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Formular nr. B1  
Operator economic 
_______________ 
 (denumirea/numele) 

 
INFORMA łII GENERALE 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
     Fax: 
     E-mail: 
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ____________________________(numărul, data şi locul 
de înmatriculare/înregistrare) 
            
 6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............................................................................ 
........................................................................................................ 
               (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
___________________________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 
 
8. Principala piaŃă a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
______________________________________________________________________ 

Cifra de afaceri anuală   Cifra de afaceri anuală 
Anul  la 31 decembrie    la 31 decembrie 

(mii lei)    (echivalent euro) 
______________________________________________________________________ 
 1.______________________________________________________________________ 
 2._____________________________________________________________________ 
 3.______________________________________________________________________ 
 Media anuală: 
_____________________________________________________________________ 
 

Operator economic, 
________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formular F 
CANDIDATUL/OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

 
DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERS ONALULUI ANGAJAT SI ALE 

CADRELOR DE CONDUCERE 
 

  
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________________,  
                               
              (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele 
prezentate in tabelul de mai jos sunt reale. 
 
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor 
din prezenta declaratie. 
 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 
______________________________________________  
                                               
    (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
_______________________________________________ . 
 
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) 
 

 Anul 1 Anul 2 Anul  3 
Personal 
angajat 

   

Din care 
personal de 
conducere 

   

 
Anexez la declaraŃie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil 
pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică. 
 
   Data completarii ..................... 
 

             Ofertant, 
         ………… ………………. 
              (semnatura autorizata ) 
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CONTRACT-CADRU 
de prestare a serviciului de salubrizare a localităŃilor 

Nr. ............ din ...........  
 

   CAPITOLUL I 
 PărŃile contractante  

 
   Art. 1. - (Se trece societatea comercială sau operatorul în gestiune directă, după caz) 
.................................., cu sediul în localitatea ................, str. .......................... nr. ........, sectorul/judeŃul 
............................, înmatriculată la registrul comerŃului cu nr. ................., cod unic de înregistrare 
................, cont nr. .........., deschis la ........................, titulară a LicenŃei nr. .......... din ..........................., 
emisă de ................, reprezentată de ........................................., având funcŃia de ..................., şi de 
..........................., având funcŃia de ..................., în calitate de operator/prestator, pe de o parte,  
   şi  
   (Se trece societatea comercială/instituŃia/asociaŃia de locatari/proprietari/dl/dna) ..............., cu 
sediul/domiciliat în localitatea ................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., judeŃul/sectorul .............. 
(Se trece: înmatriculată la registrul comerŃului cu nr. ............., codul fiscal ............., codul unic de 
înregistrare ..............., contul nr. ..........., deschis la ...........)/(autorizată prin Încheierea judecătorească 
nr. ............ emisă de Judecătoria ................., cod fiscal ...................., cont .......... deschis la ...............), 
reprezentat(ă) de (dacă este cazul) ............, având calitatea de [Se trece calitatea celui care semnează 
valabil contractul (proprietar sau cu împuternicire dată de proprietar, caz în care se trec datele care 
atestă autenticitatea împuternicirii), (pentru persoane fizice se trece: se identifică cu C.I./B.I. seria 
............, nr. ......................, eliberată/eliberat la data de ............, C.N.P. ...............)], în calitate de 
utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare 
a deşeurilor de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze:  
 

   CAPITOLUL II 
 Obiectul contractului  

 
   Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităŃii de colectare a deşeurilor 
municipale.  
   Art. 3. - Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaŃia situată 
................ (se trec datele de identificare ale locului special amenajat, stabilit de autorităŃile 
administraŃiei publice locale, din care se vor ridica deşeurile menajere, menŃionându-se strada şi 
numărul sau intersecŃia străzilor, precum şi orice alte date necesare identificării punctului de colectare 
la care este arondat utilizatorul).  
   Art. 4. - Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de ..... persoane (pentru instituŃii publice şi 
operatori economici se trece o cantitate de ..... kg/lună).  
   Art. 5. - 
(1) Contractul de prestare a activităŃii de colectare a deşeurilor municipale se încheie între operator şi 
utilizator pe o durată nedeterminată.  
   (2) Contractul poate înceta în următoarele cazuri:  
   a) prin acordul scris al părŃilor;  
   b) prin denunŃare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor 
debitelor datorate către operator;  
   c) prin denunŃare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul 
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autorităŃii administraŃiei publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de 
salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităŃilor nr. 101/2006;  
   d) prin reziliere;  
   e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al operatorului.  
   (3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se 
poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.  
   Art. 6. - În anexa la contract sunt menŃionate standardele, normativele şi gradul de continuitate a 
serviciului, valabile la data semnării contractului.  
 

   CAPITOLUL III 
 Drepturile şi obligaŃiile operatorului  

 
   Art. 7. - Operatorul are următoarele drepturi:  
   a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de 
autorităŃile administraŃiei publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate 
şi aprobate de A.N.R.S.C.;  
   b) să aplice penalităŃi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaŃiilor 
bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;  
   c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii;  
   d) să iniŃieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităŃii de colectare a deşeurilor 
municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte 
adiŃionale;  
   e) să solicite autorităŃii administraŃiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, 
considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, 
instituită pentru astfel de cazuri;  
   f) să solicite recuperarea debitelor în instanŃă.  
   Art. 8. - Operatorul are următoarele obligaŃii:  
   a) să asigure prestarea activităŃii de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor 
contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripŃiilor, normelor şi 
normativelor tehnice în vigoare;  
   b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităŃile de reglementare şi autorităŃile 
administraŃiei publice locale;  
   c) să respecte indicatorii de performanŃă stabiliŃi prin hotărârea de dare în administrare sau prin 
contractul de delegare a gestiunii şi precizaŃi în regulamentul serviciului de salubrizare, să 
îmbunătăŃească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;  
   d) să înregistreze toate reclamaŃiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în 
vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;  
   e) să actualizeze împreună cu autorităŃile administraŃiei publice locale evidenŃa tuturor utilizatorilor 
cu şi fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestaŃiei direct din bugetul local pe 
baza taxelor locale instituite în acest sens;  
   f) să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toŃi utilizatorii din raza unităŃii 
administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a 
gestiunii;  
   g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepŃia cazurilor de forŃă majoră, aşa cum sunt acestea 
definite prin lege;  
   h) să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le înlocuiască în termen de maximum două 
zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea;  
   i) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru:  
   1. întreruperea nejustificată a prestării serviciului;  
   2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuŃi în contract;  
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   3. neanunŃarea întreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunŃat;  
   4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin contract;  
   j) să doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare, prin amplasarea acestora în locurile 
special amenajate stabilite de autorităŃile administraŃiei publice locale, etanşe şi adecvate mijloacelor de 
transport pe care le are în dotare, în cantităŃi suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare 
necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;  
   k) să inscripŃioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri 
de materiale conŃinute în deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt 
destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor 
legale în vigoare;  
   l) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau 
containere, în cazul în care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri 
municipale în afara lor;  
   m) să inscripŃioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea 
acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poate fi şters fără ca prin 
această operaŃie să nu rămână urme vizibile;  
   n) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor 
menajere;  
   o) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stabilite;  
   p) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate lângă containerele 
de colectare, şi să lase în stare de curăŃenie spaŃiul destinat depozitării;  
   q) în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construcŃii, acestea 
vor fi colectate separat, după caz, înştiinŃând în scris utilizatorul despre acest fapt şi despre suma 
suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deşeuri;  
   r) să aşeze după golire recipientele în poziŃie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate 
operaŃiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente 
pentru utilizator;  
   s) să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada 1 aprilie - 1 
octombrie şi la 30 de zile în restul perioadei din an;  
   t) să menŃină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure 
desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecŃie, dezinfecŃie şi deratizare, conform 
programelor aprobate de autoritatea administraŃiei publice locale;  
   u) să aducă la cunoştinŃa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaŃii necesare, prin adresă 
ataşată facturii şi prin afişare la utilizatori.  
   v) sa factureze doar cantitatile vizate si aprobate de utilizator. 
 
 
 

   CAPITOLUL IV 
 Drepturile şi obligaŃiile utilizatorului  

 
   Art. 9. - Utilizatorul are următoarele drepturi:  
   a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiŃii contractuale, în condiŃiile 
contractului de prestare;  
   b) să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale în ritmul şi la nivelurile stabilite în 
contract;  
   c) să solicite şi să primească, în condiŃiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau 
compensaŃii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaŃiilor contractuale 
asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliŃi 
prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;  
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   d) să sesizeze autorităŃilor administraŃiei publice locale şi celei competente orice deficienŃe constatate 
în sfera activităŃii de colectare a deşeurilor municipale şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, 
îmbunătăŃirea activităŃii şi creşterea calităŃii serviciului.  
   e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaŃii privind activitatea de colectare a deşeurilor 
municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autorităŃile administraŃiei 
publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;  
   f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităŃilor 
administraŃiei publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiŃii contractuale;  
   g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaŃii reprezentative, autorităŃilor 
administraŃiei publice locale sau centrale ori instanŃelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării 
unui prejudiciu direct ori indirect;  
   h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;  
   i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferenŃiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a 
deşeurilor municipale;  
   j) să renunŃe, în condiŃiile legii, la serviciile contractate.  
   Art. 10. - Utilizatorul are următoarele obligaŃii:  
   a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de 
prestare a activităŃii de colectare a deşeurilor municipale;  
   b) să achite în termenele stabilite obligaŃiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de 
prestare a activităŃii de colectare a deşeurilor municipale;  
   c) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;  
   d) să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor 
care au stat la baza întocmirii contractului şi să încheie acte adiŃionale în legătură cu acestea, 
modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator trimestrial, dacă este cazul;  
   e) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere;  
   f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precolectare, în cazul deteriorării 
acestora din vina dovedită a utilizatorului;  
   g) să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau 
din activităŃile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de 
operatorul serviciului de salubrizare în acest scop;  
   h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecŃia, stabilite de autoritatea locală şi de direcŃia de 
sănătate publică teritorială;  
   i) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuŃiei unor lucrări 
prevăzute în programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;  
   j) să execute operaŃiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în 
conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităŃile administraŃiei publice locale 
şi stabilite prin contract. FracŃiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu în saci de plastic şi apoi 
în recipientul de colectare destinat special în acest scop;  
   k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor 
reciclabile;  
   l) să menŃină în stare de curăŃenie spaŃiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care 
se depozitează deşeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;  
   m) să execute operaŃiunea de precolectare în condiŃii de maximă siguranŃă din punctul de vedere al 
sănătăŃii oamenilor şi al protecŃiei mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi 
răspândirea de deşeuri;  
   n) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special 
(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcŃii, din toaletarea pomilor sau 
curăŃarea şi întreŃinerea spaŃiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor 
tratamente speciale autorizate de direcŃiile sanitare veterinare sau de autorităŃile de mediu;  
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   o) să asigure curăŃenia locurilor de parcare de reşedinŃă pe care le au în folosinŃă din domeniul public, 
dacă este cazul, şi să nu efectueze activităŃi de reparaŃii, întreŃinere sau curăŃare a autovehiculelor, prin 
care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanŃilor şi lubrifianŃilor;  
   p) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate 
acestui scop, înlăturând gheaŃa, zăpada şi poleiul.  
 

   CAPITOLUL V 
 Colectarea deşeurilor municipale, măsurarea prestaŃiei 

activităŃii de colectare a deşeurilor municipale  
 
   Art. 11. - Colectarea deşeurilor municipale se va face conform Regulamentului de salubrizare si a 
anexelor din Caietele de sarcini:  
     

┌─────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┐ 
│  Perioada   │Zilele în care se va face colectarea*) │Intervalul orar**) │ 
├─────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 
│ 1 aprilie - │                                      │                  │ 
│ 1 octombrie ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 
│             │                                      │                  │ 
│             ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 
│             │                                      │                  │ 
├─────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 
│1 octombrie - │                                      │                  │ 
│  1 aprilie  ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤ 
│             │                                      │                  │ 
└─────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────┘ 
  

   *)Se vor indica zilele în care se va face colectarea astfel încât să se respecte intervalul de două sau 3 
zile între două colectări succesive.  
   **)Intervalul orar de ridicare a deşeurilor municipale nu poate depăşi două ore.  

   CAPITOLUL VI 
 Tarife, facturare şi modalităŃi de plată  

 
   Art. 12. - 
(1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autorităŃile administraŃiei publice locale, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  
   (2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.  
   (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinŃă utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii 
perioadei de facturare.  
   (4) Tariful practicat pentru colectarea deşeurilor municipale la încheierea contractului este de ..... 
lei/persoană (lei/kg).  
   Art. 13. - 
(1) Facturarea se face lunar, în baza preŃurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităŃilor efective determinate 
sau estimate potrivit prevederilor contractuale.  
   (2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităŃile facturate, 
preŃul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.  
   Art. 14. - 
(1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite cel mai târziu 
până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaŃia a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligaŃi să 
achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenŃă 
de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul în care este 
transmisă prin delegat, şi data scadenŃei se înscriu pe factură.  
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   (2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenŃei atrage penalităŃi de întârziere, 
după cum urmează:  
   a) penalităŃile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaŃiilor bugetare, 
stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;  
   b) penalităŃile se datorează începând cu prima zi după data scadenŃei;  
   c) valoarea totală a penalităŃilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al 
operatorului.  
   (3) Nerespectarea de către utilizatori a condiŃiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin 
reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalităŃi şi despăgubiri pentru daunele 
provocate.  
   Art. 15. - Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităŃi:  
   a) în numerar la casieria operatorului;  
   b) cu filă CEC;  
   c) cu ordin de plată;  
   d) prin internet;  
   e) alte instrumente de plată convenite de părŃi.  
   Art. 16. - În funcŃie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre 
următoarele date:  
   a) data certificării plăŃii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;  
   b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;  
   c) data înscrisă pe chitanŃa emisă de casieria operatorului.  
   Art. 17. - În cazul în care pe documentul de plată nu se menŃionează obiectul plăŃii, se consideră 
achitate facturile în ordine cronologică.  
   Art. 18. - Facturile şi documentele de plată se transmit de operator la adresa 
.................................................................... .  
 

   CAPITOLUL VII 
 Răspunderea contractuală  

 
   Art. 19. - 
(1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaŃiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, 
părŃile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte 
normative în vigoare.  
   (2) PărŃile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parŃială a 
contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.  
   (3) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăŃii.  
   (4) Refuzul total sau parŃial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat 
acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.  
 

   CAPITOLUL VIII 
 ForŃa majoră  

 
   Art. 20. - 
(1) Niciuna dintre părŃile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod 
necorespunzător, total ori parŃial, a oricărei obligaŃii care îi revine în baza prezentului contract, dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaŃiei respective a fost cauzată de forŃa majoră.  
   (2) Partea care invocă forŃa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părŃi 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile în vederea limitării consecinŃelor acestuia.  
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   (3) Dacă în termen de ..... de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părŃile au dreptul să 
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părŃi să pretindă daune-
interese.  
 

   CAPITOLUL IX 
 Litigii  

 
   Art. 21. - PărŃile convin ca toate neînŃelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanŃii 
lor.  
   Art. 22. - În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părŃile se pot adresa 
instanŃelor judecătoreşti române competente.  
 

   CAPITOLUL X 
 Alte clauze  

 
   Art. 23. - (Clauzele nu vor avea prevederi contrare sau care să modifice sensul dispoziŃiilor 
regulamentului serviciului de salubrizare sau ale prezentului contract-cadru).  
   Art. 24. - (Clauzele introduse vor fi stabilite de comun acord între cele două părŃi).  
 
 
 

   CAPITOLUL XI 
 DispoziŃii finale  

 
   Art. 25. - În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părŃile se supun 
prevederilor legislaŃiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor acte 
normative incidente.  
   Art. 26. - Prezentul contract se poate modifica cu acordul părŃilor, prin acte adiŃionale.  
   Art. 27. - Anexa face parte integrantă din prezentul contract.  
   Art. 28. - Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi intră 
învigoare la data de ............ .  
   Art. 29. - 
(1) Modificarea contractelor existente se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului contract-cadru, cu respectarea dispoziŃiilor acestuia.  
   (2) Caracterele utilizate în redactarea contractului vor avea aceeaşi dimensiune şi vor fi scrise cu font 
de minimum 11 puncte.  
     

       Operator,                                                Utilizator, 
.......................                                    ..................... 

   ANEXĂ 
  la contract  
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   LEGISLAłIA APLICABIL Ă  
 
   Gradul de asigurare în furnizarea serviciului este de ...... %/lună.  
   LegislaŃia şi normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a deşeurilor municipale pentru care se 
încheie contractul este:  
     
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Nr.           Indicativul actului          Denumire a actului normativ sau tehnic  
crt.         normativ sau tehnic*) 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 1. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 2. 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
.... 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 n 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
       Operator,                                              Utilizator, 
.......................                                      ............... 
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CONTRACT-CADRU 

de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităŃilor  
prin concesiune  

 
     

CAPITOLUL I 
    PărŃi contractante 
 
    Între ………………………….., cu sediul în ……………….., nr. …., judeŃul …………., reprezentat 
prin ……………………., având funcŃia de Primar şi ec………………….., având funcŃia de 
………………., în calitate de concedent, pe de o parte, 
    şi 
    Societatea Comercială/Regia Autonomă (actul constitutiv al agentului economic) ........., codul unic 
de înregistrare ......., cu sediul principal în ........., str. ...... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., 
judeŃul/sectorul ......., reprezentată prin .........., având funcŃia de ........, în calitate de concesionar, 
    la data de ........, la sediul concedentului, în temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii şi al Hotărârii (Guvernului, consiliului judeŃean, orăşenesc sau comunal) de 
aprobare a concesionarii nr. ......... din ....., s-a încheiat prezentul contract de concesiune. 
 
     CAPITOLUL II 
    Obiectul contractului de concesiune 
    Art. 1. - Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public de salubrizare – în 
conformitate cu obiectivele concedentului. 
    Art. 2. – Serviciul public de salubrizare –cuprinde următoarele activităŃi: 

- Pentru activitatile de  precolectat, colectat si transport deseuri municipale, inclusiv a 
deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim special 

-  Pentru activitatea de sortare a deseurilor municipale 
- Pentru activitatile de  maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice 

- Pentru activitatile de curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in 
functiune a acestora pe timp de polei sau inghet 

- Pentru activitatile de colectare, transport, depozitare a deşeurilor rezultate din activitati de 
constructii si demolari 

- Pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare 
- Pentru activitatile de colectare, transport, depozitare si valorificare a deseurilor voluminoase 

provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, nesimilabile celor menajere 
(mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice ETC) 

- Pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public, a celor 
provenite din gospodariile populatiei si predarea  acestora unitatilor de ecarisaj. 
Capturarea si transportarea cainilor fara stapan. 

    Art. 3. - Obiectivele concedentului sunt: 
    a) îmbunătăŃirea condiŃiilor de viata ale cetăŃenilor prin promovarea calităŃii şi eficientei acestor 
servicii; 
    b) promovarea calităŃii şi eficientei acestor servicii; 
    c) dezvoltarea durabila a serviciilor; 
    d) protecŃia mediului înconjurător. 
    Art. 4. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt 
următoarele: 
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    a) bunuri de retur (se vor completa la incheierea contractului)..........................; 
    b) bunuri de preluare (se vor completa la incheierea contractului).......................; 
    c) bunuri proprii (se vor completa la incheierea contractului)........................... . 
      

CAPITOLUL III 
    DispoziŃii generale 
    Art. 5. - Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele: 
    a) documentatia de atribuire (regulamentul, fisa de date a achizitiei, caietele de sarcini, formularele si 
contractul cadru); 
    b) inventarul bunurilor proprietate publica şi privată, aferente serviciului public de salubrizare; 
    c) procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizare delegat. 
    d) oferta concesionarului, care stă la baza contractului.   
    Art. 6. - (1) AutorităŃile administraŃiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea 
politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciului public de salubrizare , precum şi dreptul de a 
urmări, de a controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaŃiilor privind realizarea serviciului public 
de salubrizare: 
    a) respectarea şi îndeplinirea obligaŃiilor contractuale asumate de operatorii de salubrizare; 
    b) calitatea serviciilor prestate/furnizate; 
    c) parametrii serviciilor furnizate/prestate; 
    d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menŃinere în funcŃiune, dezvoltare şi/sau 
modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredinŃată prin 
contractul de concesiune; 
    e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare; 
         (2) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 
(A.N.R.S.C.) are sarcina de a monitoriza modul de respectare a obligaŃiilor stabilite în contractele de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităŃilor, în special cu privire la: respectarea 
indicatorilor de performanta, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea 
Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, asigurarea protecŃiei 
utilizatorilor şi exploatarea eficienta a patrimoniului public şi/sau privat afectat serviciilor. 
    (3) La încheierea contractelor de prestări de servicii se vor menŃiona standardele, normativele, 
preŃurile şi tarifele în vigoare la data încheierii contractelor. 
     

CAPITOLUL IV 
    Termenul 
    Art. 7. - Durata contractului de concesiune este de  20 ani, începând de la data de …………..... . 
    Art. 8. - Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din 
durata sa iniŃială, prin acordul de voinŃă al părŃilor, care vor încheia un act adiŃional cu cel puŃin 12 luni 
înainte de încetarea lui. 
     

CAPITOLUL V 
    RedevenŃa 
    Art. 9. - RedevenŃa este de (…% din cifra de afaceri, pentru activitatea desfasurata in municipiul 
Tarnaveni) …………... lei şi va fi plătită trimestrial, în conformitate cu caietul de sarcini.  
    Art. 10. - Concesionarul are obligaŃia ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, sa 
depună cu titlu de garanŃie o suma fixa in valoare de 15.000 lei reprezentând cota parte din suma 
obligaŃiei de plata către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate; garanŃia 
se depune de către concesionar la o banca comercială care are sediul sau filiale în localitatea Târnaveni, 
într-un cont purtător de dobânda din care concedentul va putea preleva penalităŃile şi sumele datorate 
de concesionar în baza contractului. 
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    Art. 11. – Suma depusa cu titlu de garantie dupa primul an de activitate se va ajusta la nivelul de 2,5 
% din cifra de afaceri anuala. Incepand cu al doilea an aceasta suma se va indexa în fiecare an cu 
nivelul mediu al indicatorului ratei inflaŃiei sau deflaŃiei, prevăzută în Buletinul Statistic de PreŃuri. 
 
     Art. 12. - Suma prevăzută la art. 9 va fi plătită prin fila cec, ordin de plata, în contul nr. 
RO85TREZ47921300205XXXXX, deschis la Trezoreria Tarnaveni. 
    Art. 13. – Redventa datorata se achita în rate trimestriale, plătite în primele 15 zile ale fiecărui 
trimestru pentru care se face plata. 
 

CAPITOLUL VI 
    Drepturile părŃilor 
    Drepturile concesionarului 
    Art. 14. - Operatorul are următoarele drepturi: 
    a) de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităŃile şi serviciile 
publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune; 
   b) sa incaseze contravaloarea serviciului/activitatii prestat/prestate;  
   c) sa initieze modificarea si/sau completarea prezentului contract, in cazul modificarii reglementarilor 
si/sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia;  
   d) sa aplice pretul/tariful aprobat conform legislatiei in vigoare;  
   e) sa incheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activitatii cu toti utilizatorii;  
   f) sa propuna ajustarea si modificarea preturilor/tarifelor.  
    Drepturile concedentului 
    Art. 15. - Concedentul are următoarele drepturi: 
    a) de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investiŃiilor, precum şi 
modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificand 
respectarea obligaŃiilor asumate prin contractul de concesiune; 
    b) de a rezilia contractul, in conditiile legii, in cazul in care concesionarul nu respecta obligatiile 
asumate prin contractul de concesiune. 
    c) de a stabili programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente; 
    d) de a coordona proiectarea şi execuŃia lucrărilor de investiŃii în scopul realizării acestora într-o 
concepŃie unitară, corelata cu programele de dezvoltare economico-socială a localităŃilor şi de 
amenajare a teritoriului; 
    e) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor 
publice aferente serviciilor publice de salubrizare; 
    f) de a realiza investiŃii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciilor publice de salubrizare şi/sau prin asociere intercomunitara; 
    g) de a finanŃa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare; 
    h) de a contracta şi a garanta, în condiŃiile legii, împrumuturi pentru finanŃarea programelor de 
investiŃii din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare; 
    i) de a-şi manifesta intenŃia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita concesionarului 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. 
    În termen de 12 luni concedentul este obligat sa-şi exercite dreptul de opŃiune sub sancŃiunea 
decăderii. 
     j) de a aproba structura si ajustarile de tarife propuse de catre concesionar, in baza avizului 
autoritatii de reglementare, a Hotararii Consiliului Local si in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare; 
    

 CAPITOLUL VII 
    ObligaŃiile părŃilor 
    ObligaŃiile concesionarului 
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    Art. 16. - Concesionarul are următoarele obligaŃii: 
    1. sa obŃină de la autorităŃile competente: 
    a) autorizaŃia de funcŃionare, potrivit legii; 
    b) autorizaŃia eliberata de autoritatea teritorială pentru protecŃia mediului; 
    2. sa respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune; 
    3. sa respecte prevederile Regulamentului serviciului, caietelor de sarcini si ale celorlalte 
reglementari specifice serviciului  concesionat; 
    4. sa servească toŃi utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestaŃi în condiŃiile 
prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare; 
    5. sa respecte indicatorii de performanta prevazuti in anexa la Regulamentul serviciului concesionat; 
    6. sa furnizeze autorităŃilor administraŃiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaŃiile solicitate şi sa 
asigure accesul la toate informaŃiile necesare în vederea verificării şi evaluării functionarii şi dezvoltării 
serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de concesiune şi cu 
prevederile legale în vigoare; 
    7. sa aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, 
inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale în vigoare; 
    8. sa preia de la autoritatea administraŃiei publice locale, pe baza de proces-verbal de predare-
preluare, patrimoniul, precum şi personalul angajat aferent realizării serviciilor de contractat; 
    9. sa efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor regulamentului serviciului si 
caietelor  de sarcini, în condiŃii de calitate şi eficienta; 
    10. sa fundamenteze şi sa supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare; 
    11. sa nu subconcesioneze serviciul si bunurile care fac obiectul concesiunii; 
    12. sa plătească redevenŃa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de concesiune; 
    13. sa ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de 
concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare sa fie cel puŃin egala 
cu cea existenta la data intrării în vigoare a contractului; 
    14. sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiŃii din surse proprii; 
    15. sa propună concedentului scoaterea din funcŃiune a mijloacelor fixe aparŃinând patrimoniului 
concesionat în baza legislaŃiei în vigoare; 
    16. sa transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaŃia 
patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în 
contabilitatea concedentului; 
    17. sa restituie bunurile de retur, în deplina proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la 
încetarea contractului de concesiune; 
    18. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forŃa majoră şi înŃelegerea 
părŃilor, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităŃii în condiŃiile stipulate în 
contractul de concesiune, pana la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile; 
    19. sa notifice cauzele de natura sa conducă la reducerea activităŃii şi măsurile ce se impun pentru 
asigurarea continuităŃii activităŃii; 
    20. sa ia măsurile necesare privind igiena, siguranŃa la locul de munca şi normele de protecŃie a 
muncii; 
    21. sa predea la încheierea contractului de concesiune toată documentaŃia tehnico-economică 
referitoare la serviciul gestionat; 
    22. sa realizeze investitii, conform angajamentelor asumate;  
    23. sa respecte condiŃiile impuse de natura bunurilor, activităŃilor sau serviciilor publice (protejarea 
secretului de stat, materiale cu regim special, condiŃii de siguranŃa în exploatare, protecŃia mediului, 
protecŃia muncii, condiŃii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.) 
    24. în cazul în care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existenŃei unei cauze de natura 
sa conducă la imposibilitatea realizării activităŃii ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt 
concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităŃii activităŃii sau 
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serviciului public. Concesionarul este obligat astfel, sa continue exploatarea bunului, activităŃii ori 
prestarea serviciului în noile condiŃii stabilite de concedent, în mod unilateral, fără a putea solicita 
încetarea acestuia; 
    25. concesionarul se obliga sa-si  plătească integral prima de asigurare. 
    26. sa mentina, structura de personal asumata prin oferta depusa; 
    27. la primirea ordinului de incepere a activitatii sa fie dotat cu toate europubelele si 
eurocontainerele stabilite in anexele din caietele de sarcini; 
    28. colectarea taxei de depozitare pentru persoane fizice si juridice cade in sarcina operatorului, taxa 
de depozitare este stabilita prin Hotarare de Consiliu Local; 
ObligaŃiile concedentului 
    Art. 17. - Concedentul are următoarele obligaŃii: 
    a) sa predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, 
instalaŃiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităŃi, cu inventarul existent, libere de orice 
sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare; 
    b) sa notifice părŃilor interesate informaŃii referitoare la încheierea prezentului contract de 
concesiune; 
    c) sa faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor şi investiŃiilor pe domeniul public şi privat, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
    d) sa-şi asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilităŃile şi obligaŃiile 
ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepŃia celor transferate în mod explicit în sarcina 
operatorului prin contractele de concesiune; 
    e) sa ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în asa fel încât sa se păstreze 
capacitatea de a realiza serviciul public de salubrizare; 
    f) sa nu-l tulbure pe concesionar în exerciŃiul drepturilor rezultate din prezentul contract de 
concesiune; 
    g) sa notifice concesionarului apariŃia oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor 
concesionarului. 
     h) sa verifice periodic urmatoarele: serviciile publice furnizate si nivelul de calitate al acestora; 
indeplinirea indicatorilor de performanta si aplicarea penalitatilor pentru neindeplinirea acestora; 
mentinerea echilibrului contractual rezultat prin licitatie; asigurarea unor relatii echidistante si 
echilibrate intre concesionar si utilizatori; clauzele de administrare, intretinere si predare a bunurilor 
publice. 
     

CAPITOLUL  VIII 
    Cantitatea şi calitatea serviciilor, indicatori de performanta 
    Art. 18. - (1) Indicatorii de performanta, cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în anexa la 
regulament si in caietele de sarcini si fac parte integrantă din prezentul contract de concesiune. 
    (2) Indicatorii de performanta stabilesc condiŃiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea 
serviciilor publice de salubrizare. 
    (3) Indicatorii de performanta asigura condiŃiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciile publice 
de salubrizare, având în vedere: 
    a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
    b) adaptarea permanenta la cerinŃele utilizatorilor; 
    c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare; 
    d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării. 
     Art. 19. Indicatorii de performanta vor trebui sa aiba un trend pozitiv pentru buna desfasurare a   
serviciului de salubrizare. In vederea urmaririi îndeplinirii acestor indicatori, concesionarul va 
completa semestrial anexa cu indicatorii de performanta care  va fi comunicata  Primăriei Municipiului 
Tarnaveni. 
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Art. 20. - (1) îndeplinirea serviciului de salubritate conform indicatorilor de performanta prevăzuŃi 
in anexa urmează a fi evaluata de către o comisie compusa din reprezentanŃi ai ambelor parti 
contractante, urmarindu-se executarea corespunzătoare a obligaŃiilor stabilite prin prezentul contract. 

(2) Gradul de indeplinire a indicatorilor prevăzuŃi in anexa va fi avut in vedere la 
prelungirea contractului de concesiune privind serviciul de salubrizare a municipiului conform art. 8. 
 

CAPITOLUL  IX 
    Tarife practicate şi formulele de actualizare a acestora. 
    Modul de încasare a facturilor 

Art. 21. Tarifele sunt cele conform ofertei adjudecate. Acestea pot fi modificate pe baza 
documentelor justificative ale concesionarului, prin Hotărâre a Consiliului Local conform legislaŃiei 
naŃionale. 
     

CAPITOLUL X 
    Încetarea contractului 
    Art. 22. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaŃii: 
    a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părŃile nu convin, în scris, 
prelungirea acestuia în condiŃiile legii; 
    b) în cazul în care interesul naŃional, regional sau local o impune, prin denunŃarea unilaterala, totala 
sau partiala a activitatilor de salubrizare, de către concedent (ex: master planul regional de deseuri etc); 
    c) în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina concesionarului; 
    d) în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei 
despăgubiri în sarcina concedentului; 
    e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităŃii 
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunŃare, fără plata unei despăgubiri; 
    f) în cazul nerespectării programului de prestare a serviciului, prin depăşirea termenului limită de 
colectare cu 5 zile.  
    g) in cazul in care operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita dupa 
expirarea termenului, din vina lui, cu plata unei despăgubiri de catre acesta; 

h) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt retrase; 
     i) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor şi condiŃiilor 
reglementate de lege. 
       (2) La încetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de 
concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: 
    a) bunuri de retur ....................; 
    b) bunuri de preluare .................; 
    c) bunuri proprii .................... . 
        
 
    CAPITOLUL XI 
    Clauze contractuale referitoare la împărŃirea responsabilităŃilor de mediu între concedent şi 
concesionar 
    Art. 23. Responsabilitatea asigurării condiŃiilor de mediu revine în totalitate concesionarului.  
     

CAPITOLUL XII 
    Forta majoră 
    Art. 24. - Nici una dintre părŃile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător, total sau parŃial, a oricărei obligaŃii care îi revine în baza 
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prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaŃiei 
respective a fost cauzată de forŃa majoră. 
    Partea care invoca forŃa majoră este obligată sa notifice celeilalte părŃi în termen de 24 ore 
producerea evenimentului şi sa ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinŃelor lui. 
    Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părŃile au dreptul sa-
şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele sa 
pretindă daune-interese. 
     

CAPITOLUL XIII 
        Răspunderea contractuală 
    Art. 25. Nerespectarea dovedită de către părŃile contractante a obligaŃiilor contractuale prevăzute în 
prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părŃii în culpa. 
    Partea în culpa este obligată la plata de penalităŃi, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea 
neacoperita este obligată suplimentar la daune-interese. 
 

 CAPITOLUL XIV 
    Litigii 
    Art. 26. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de 
competenta instanŃelor judecătoreşti competente. 
     

CAPITOLUL XV 
    Alte clauze 
    Art. 27. Protejarea interesului public 

1. Concesionarul are obligaŃia să transporte şi să depoziteze deşeurile colectate de pe raza 
municipiului Tarnaveni în depozitele ecologice puse la dispozitie de Primaria Municipiului 
Tarnaveni sau gasite de comun acord cu concesionarul, în scopul protejării mediului şi 
intereselor economice ale bugetului local al municipiului Tarnaveni.  

2. Concesionarul va prelua toate riscurile de gestiune ce decurg din desfăşurarea activităŃii ce face 
obiectul prezentului contract.  

 
      Art. 28. - Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiŃional încheiat 
între părŃile contractante. 
    Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de concesiune, cu 
notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepŃionale legate de interesul naŃional, regional 
sau local, după caz. 
    Prezentul contract de concesiune împreună cu regulamentul si caietele de sarcini care fac parte 
integrantă din cuprinsul sau reprezintă voinŃa părŃilor. 
    Prezentul contract de concesiune intra în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în ........ 
exemplare. 
 
            Concedent,                           Concesionar, 
          ..............                        ................ 
 

 
  




