
 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL MUREŞ 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 

CONSILIUL LOCAL 

       

  

PROIECT  DE  HOTARARE  

 Consiliul local al municipiului Târnăveni intrunit în şedinţa extraordinară din data de 

____________; 

 Văzând Referatul de specialitate intocmit de sing.Coros Elena din cadrul Compartimentului 

Unitate Locala de Monitorizare, inregistat cu nr. 18.074/21.09.2017; 

 In temeiul Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, Legii nr.101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localitatilor, Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de 

sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților, HG nr. 745/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, 

 Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, HG nr. 867/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii si a HCL 43/31.01.2016 si HCL 12/26.01.2017, ; 

 În baza prevederilor art. 36 alin. (6) si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind 

administratia publica al.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001; 

  

H O T A R A S T E :  

 

  Art.1.  Se aproba documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a  

activitatii serviciului public de salubrizare de : 

“Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; Curăţarea şi transportul zăpezii 

de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; Colectarea 

cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către 

instalaţii de neutralizare.” 

 formata din   Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal cu datele de identificare ale 

persoanelor ce detin functii   de decizie in cadrul autoritatii contractante, Fisa de date, Formulare, 

Strategia de contractare, Caietul de sarcini si Contractul de concesiune servicii, ce constituie anexa 

1A, 1B, 1C, 1D, 1E,1 F, 1 G, la prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a  

activitatii serviciului public de salubrizare de  

“Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.” 

formata din   Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal cu datele de identificare ale 

persoanelor ce detin functii   de decizie in cadrul autoritatii contractante, Fisa de date, Formulare, 

Strategia de contractare, Caietul de sarcini si Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune, ce 

constituie anexa 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, la prezenta hotarare. 

 Art.3. Imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni sa semneze documentatia necesara  

delegarii gestiunii prin concesiune a  activitatilor serviciului public de salubrizare. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceşte Primarul 

Muncipiului Târnăveni.      

 

 Presedinte de sedinta 

              Avizeaza pentru legalitate  

                                                                                                               Secretar, 

         Blanaru Stefan 



 
 

 

 

ROMÂNIA                                                                                         APROBAT 

JUDEŢUL MUREŞ                      PRIMAR 

MUNICIPIUL TARNAVENI 

PRIMARIA                    Jrs. Meghesan Nicolae Sorin 

Nr. 18.074/21.09.2017 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiilor de atribuire pentru delegarea 

gestiunii prin concesiune a activitatilor serviciului public de salubrizare: 

 

1. Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; Curăţarea şi 

transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheţ; Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul 

public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de 

neutralizare. 

2. Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

 

Prin Hotararea de Consiliu Local nr. 43 din 31.03.2016  a fost aprobat Regulamentul 

Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Mures. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a 

Localităţilor din judeţul Mureş, activităţile menţionate la literele a), b), c), d), e), i) şi j) prezentate 

în Secţiunea I, Articolul 2 din regulamentul mai sus menţionat se vor presta de operatori selecţionaţi 

conform prevederilor proiectului POS Mediu „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide 

în judeţul Mureş” (SMIDS Mureş), iar responsabilitatea delegării operării acestor activităţi revin 

Consiliului Judeţean Mureş şi ADI ECOLECT Mureş (din care UAT Municipiul Târnăveni este 

parte, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 46/24.04.2008). Conform aceluiaşi 

regulament, activităţile menţionate la literele f), g), h) şi ) prezentate în Secţiunea I, Articolul 2 

rămân în sarcina fiecărei unităţi administrativ teritoriale în parte. 

 Astfel, in competenta Municipiului Tarnaveni, sunt urmatoarele activitati: 

1. Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice. 

2. Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ. 

3. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 

unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare. 

4. Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, in HCL 12/26.01.2017,  a aprobat Raportul 

privind studiul de fundamentare a deciziei de concesionare si Studiul privind fundamentarea şi 

stabilirea solutiilor optime de gestiune a activităţilor serviciului public de salubrizare care intră în 

competenţa UAT Târnăveni.  

Prin aceeasi hotarare a fost desemnata Comisia de coordonare si supervizare pentru 

pregatirea si planificarea contractelor de concesiune. In Referatul de specialitate nr.1773/19.01.2017 

se specifica si posibilitatea de a contracta o firma de consultanta care va elabora documentatia de 

atribuire. A fost achizitionat serviciul de consultanta specializata in vederea elaborarii 

documentaţiei de atribuire a contractelor de concesiune pentru activitatile serviciului public de 

salubrizare care intra in competenta UAT Tarnaveni, prestatorul fiind S.C. SMART DECISION 

SRL, cu sediul in Arad. 

Conform prevederilor articolului 19, alin.1 si 2 din Hotararea nr.867/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări şi concesiunile de servicii “ Entitatea contractantă, prin comisia de coordonare şi supervizare 

prevăzută la art. 2 alin. (1), are obligaţia să asigure elaborarea documentaţiei de atribuire, cu 

act:1371056%20111184188


respectarea regulilor de elaborare prevăzute în prezenta secţiune. Entitatea contractantă are obligaţia 

de a elabora documentaţia de atribuire, care conţine toate informaţiile necesare pentru a asigura 

operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la obiectul contractului 

de concesiune şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, precum şi toate cerinţele, criteriile 

şi regulile respectivei proceduri de atribuire. Documentaţia de atribuire cuprinde următoarele 

documente:   

   a) fişa de date a concesiunii;   

   b) specificaţiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sau documentul descriptiv, după caz;  

   c) modelul de contract, conţinând clauzele contractuale obligatorii;  

   d) formularele şi modelele de documente.”   

 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii reglementeaza 

modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de 

servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum si anumite aspecte specifice in legatura 

cu executarea acestora.  

Potrivit art. 8 alin (1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata,  autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile 

legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de 

utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi 

exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente 

sistemelor de utilităţi publice iar Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor 

prevede la art. 6 alin.(1) ca autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ- teritoriale au 

competente exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea, coordonarea si 

atribuirea serviciului de salubrizare a localitatilor 

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 

in administratia publica, a art. 124 din  Ordinul nr. 82/2015 

privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, a art.6, alin ( 

1), lit. i din Legea 101/2006 privind salubrizarea localităţilor, Indicatorii de performanta a  

activitatilor mentionate mai sus au fost supusi Dezbaterii publice.  

          In vederea organizarii licitatiei publice pentru delegarea gestiunii prin concesiune a 

activitatilor serviciului public de salubrizare: 

1. Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; Curăţarea şi transportul 

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de 

îngheţ; Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare. 

2. Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

este necesara aprobarea urmatoarelor documente, pentru fiecare concesiune: 

            -   Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal cu datele de identificare ale 

persoanelor ce detin functii   de decizie in cadrul autoritatii contractante 

- Fisa de date 

- Formulare 

- Strategia de contractare 

- Caietul de sarcini  

- Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune 

Avand in vedere cele mai sus mentionate, va inaintam spre aprobare proiectul de Hotarare 

atasat.  

 

Comisia de coordonare si supervizare pentru pregatirea si planificarea contractelor pentru 

activitatile serviciului public de salubrizare care intra in competenta UAT Tarnaveni : 

Presedinte :  Beleanu Celestin 

Membru    :  Groza Razvan 

Membru    :  Muth Rodica 

Membru    :  Muth Teodor 

Membru    :  Coros Elena 
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ROMÂNIA                                                            

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                    

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, 

PRIMARIA                 
Nr.                din  

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE  A   REPREZENTANTULUI    LEGAL CU DATELE DE 

IDENTIFICARE ALE PERSOANELOR CE DETIN FUNCTII   DE DECIZIE IN CADRUL AUTORITATII  

CONTRACTANTE 

Subsemnatul, reprezentant legal al Municipiului Tarnaveni declar pe propria răspundere: 
-   persoanele care detin functii de decizie din cadrul Primariei  Municipiului Tarnaveni 

sunt : 
 

Nr. 
crt.  

Nume si 
prenume 

Data si locul 
nasterii 

Domiciliul actual CNP Functie 

1.     Meghesan  
Nicolae 
            Sorin 

   Primar 

2 Sim Florin Daniel     
Viceprimar 

3. Blanaru Stefan    Secretar 

4. Muth Rodica    Director 
executiv 

5. Beleanu Celestin    Director 
executiv 
adjunct 

6. Balint Ibica    Sef serv. 
Buget 
Contabilita
te 

7. Muth Teodor    Sef 
serviciu, 
Investitii 
Achizitii si 
Serv. 
publice 

8. Coros Vasile    Sef serv, 
Sector 
Dezv.Pub-
lica cladiri 

 
-   persoanele care detin functii de decizie in cadrul Consiliului Local al  Municipiului 

Tarnaveni sunt : 
 

1. Antonya Mihail    Consilier 

2. Cimpoca  Alin 
Claudiu 

   Consilier 

3. Cirlea Emanoil    Consilier 
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4. Ciulea  Porime 
Pavel 

   Consilier 

5. Dordea Cornel-
Cristian 

   Consilier 

6. Fodor 
Alexandru 

Iosif 

   Consilier 

7. Gligor Dorin 
Petru 

   Consilier 

8. Heghes 
Octavian-Radu 

   Consilier 

8. Incze Csaba    Consilier 

9. Marcu Florin    Consilier 

10. Mihailescu Alin 
Marius 

   Consilier 

11. Modorcea 
Ovidiu Vasile 

   Consilier 

12. Nastase Nicolae    Consilier 

13. Modorcea 
Ovidiu Vasile 

   Consilier 

14. Piaskovski 
Stanislav 

   Consilier 

15. Popa Felician- 
Lucian 

   Consilier 

16. Popa Ovidiu     Consilier 

17. Tutecean Dan 
Cristian 

   Consilier 

18. Voda Mircea    Consilier 

    

      Reprezentant legal, 

                                                                                        Primar, 

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin 
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FISA DE DATE 
Tip anunt: Anunt de participare simplificat 

Tip legislatie: Legea nr 100/23.05.2016 
 

A existat in prealabil o consultare de piata avand ca obiecttarifele practicate la diferite autoritati contractante din tara. 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 
Denumire oficiala: MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 

Adresa: P-ta Primăriei nr.7  județul Mureș 

Localitate: TÂRNĂVENI Cod postal:545600 Tara: ROMÂNIA 

Punct(e) de contact: 

În atenţia D-nei Coros Marilena 

Telefon:+40(265) 443400 

E-mail:office@primaria.ro Fax:+40(265) 446312 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) 

Autoritate regionala sau locala 
 

Activitate (Activitati) 

- Servicii generale ale administratiilor publice 
 

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE 

NU 
 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta 

“CONCESIONAREA GESTIUNII  SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE STRADALA SI SERVICII DE IARNA IN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI” 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 

Servicii 
 

10 - Prestari de servicii pentru comunitate 
 

Locul principal de prestare: MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 
 

Codul NUTS: RO125–Mureș 
 

II.1.3)   Anuntul implica 

Un contract de concesiune de servicii. 
 

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

Obiectul concesiunii este serviciul public de salubrizare stradala si servicii de iarna pe raza municipiului Tarnaveni, care cuprinde: salubrizare stradala 
(maturatul manual si/sau mecanizat al carosabilului; maturatul manual si/sau mecanizat al trotuarelor; stropitul si spalatul strazilor; curatarea rigolelor; 
intretinerea curateniei; colectarea  cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de 
neutralizare); activitatea de deszapezire a cailor publice si mentinerea in functionare a acestora pe timp de polei, inghet sau ninsoare (deszapezirea 
trotuarelor; combaterea poleiului mecanizat si/sau manual; incarcatul si transportul zapezii) 

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

90610000-6 Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2) 
 

90620000-9 Servicii de deszapezire (Rev.2) 
 

90630000-2 Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2) 
 
98371120-1 Servicii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de 
neutralizare (Rev.2)   
 

 

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 

Nu 
 

II.1.7) Impartire in loturi 

Nu 
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II.1.8) Vor fi acceptate variante 

Nu 
 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 

Obiectul concesiunii este serviciul public de salubrizare stradala si servicii de iarna pe raza municipiului Tarnaveni, care cuprinde: salubrizare stradala 
(maturatul manual si/sau mecanizat al carosabilului; maturatul manual si/sau mecanizat al trotuarelor; stropitul si spalatul strazilor; curatarea rigolelor; 
intretinerea curateniei; colectarea  cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de 
neutralizare); activitatea de deszapezire a cailor publice si mentinerea in functionare a acestora pe timp de polei, inghet sau ninsoare (deszapezirea 
trotuarelor; combaterea poleiului mecanizat si/sau manual; incarcatul si transportul zapezii) 

Pentru serviciile ce fac obiectul contractului sunt descrise mai sus, pe durata a 5 ani, este luată în calcul o valoare estimata fara TVA de  3.185.078,6 lei, 
defalcată astfel:   

-  Servicii  de curăţare, măturare, spălare, stropire și întreţinerea căilor publice             

         510.000 lei X 5 ani = 2.550.000 lei 

-  Servicii   de curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a    

        acestora pe timp de polei sau îngheț   

         124.015,72 lei X 5 ani = 620.078,6 lei 

  - Servicii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare  

              3000 lei X 5 ani  = 15000 lei 

II.2.2) Optiuni 

Nu 

 
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

60 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor 
 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1) Ajustarea pretului contractului 

Da 
 

Ajustarea pretului contractului se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007, cu modificarile ulterioare si urmata de aprobarea Consiliului Local 
al Municipiului Tarnaveni. Prețul contractului poate fi modificat sau ajustat in conformitate cu art. 100-103 din Legea 100/2016, în cazul în care apar modificări legislative 
sau sunt emise de către autoritatea locală acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se 
reflectă în creștrea / diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare 

 
Cuantumul garantiei de participare este de 31.850 lei. Se constituie conform art. 46 din HG 867/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. 
Constituirea garantiei de participare se asigura pana cel tarziu la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor. Termenul de valabilitate al garantiei este de minim 120 
de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor in contul :…………………………….deschis la Trezoreria Staului. Garantia se va retine in urmatoarele cazuri : a) 
Ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate ; b) Oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei. 
 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
BUGET LOCAL 

 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 
Individual sau asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016. 

 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 

 

Nu 
 

III.1.5) Legislatia aplicabila 

a)  Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016; 

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de 
concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 
101/2016; 

c) www.anap.gov.ro 
 

 d) H.G. nr. 867 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrari si concesiunile de servicii 

e) Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata; 
 f) Legea nr. 101/2006 – Legea serviciilor de salubrizare a localitatilor, republicata; 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei 

 
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 

1.  Eligibilitatea operatorului. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 
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Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 79, 80 si 81 din Legea 100/2016. Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) 
nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 79, 80 si 81 din Legea 100/2016, se va completa cerinta corespunzatoare in formularul 
DUAE din documentatia de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii 
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 
In sensul celor de mai sus, operatorul economic situat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta: Certificate de atestare fiscala 
privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat si la bugetul local, in momentul 
prezentarii acestor certificate; Dupa caz, documentele prin care se demonstreaza ca operatorul economic se afla in situatia prevazuta la art. 80 alin (5) 
din LEGEA 100/2016, respectiv: cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, este mai mic de 4.000 
lei sau este mai mare de 4.000 lei, dar mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta 
data scadenta a acestora. 
Nota:Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit 
obligatiile de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. Documentele se vor prezenta insotite de 
traducerea autorizata in limba romana. 
 
2.Evitarea conflictului de interese 
Completare si semnare Declaratie propria raspundere privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese prevazute in art. 47 din Legea 
100/2016. Acest document se depune de catre fiecare participant la procedura, odata cu depunere DUAE. Persoane 
cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: 

 
In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat, subcontractant sau eventual sustinator. 
Incadrarea oricaruia dintre asociati, subcontractanti sau sustinatori in oricare din situatiile prevazute la art. 42 – 44 din Legea 100/2016, atrage 
excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului. 

 
 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca 
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate 
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa 
DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza 
indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv cerificat constatator emis de ORC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente 
emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul 
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 

Nr. Nume si prenume Data si locul 

nasterii 

Domiciliul actual CNP Functie 

1.     Meghesan  Nicolae 
            Sorin 

   Primar 

2 Sim Florin Daniel     
Viceprimar 

3. Blanaru Stefan    Secretar 

4. Muth Rodica    Director 
executiv 

5. Beleanu Celestin    Director 
executiv adjunct 

6. Balint Ibica    Sef serv. 
Buget Contabilitate 

7. Muth Teodor    Sef serviciu, 
Investitii Achizitii si 
Serv. publice 

8. Coros Vasile    Sef serv, 
Sector Dezv.Pub-lica 
cladiri 

1. Antonya Mihail    Consilier 

2. Cimpoca  Alin 
Claudiu 

   Consilier 

3. Cirlea Emanoil    Consilier 

4. Ciulea  Porime 
Pavel 

   Consilier 

5. Dordea Cornel-Cristian    Consilier 

6. Fodor Alexandru 
Iosif 

   Consilier 

7. Gligor Dorin 
Petru 

   Consilier 

8. Heghes Octavian-Radu    Consilier 

8. Incze Csaba    Consilier 

9. Marcu Florin    Consilier 

10. Mihailescu Alin Marius    Consilier 

11. Modorcea Ovidiu Vasile    Consilier 

12. Nastase Nicolae    Consilier 

13. Modorcea Ovidiu Vasile    Consilier 

14. Piaskovski Stanislav    Consilier 

15. Popa Felician- Lucian    Consilier 

16. Popa Ovidiu     Consilier 

17. Tutecean Dan Cristian    Consilier 

18. Voda Mircea    Consilier 
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Dovada posesiei unei Licente emisa de ANRSC pentru operare conform Legii nr. 101/2006 – Legea salubrizarii localitatilor republicata , pentru activitatea 
de colectare cadavre de pe domeniul public este necesară licenta ANRSC pentru Colectare si transport deseuri - conform L 101/2006, Art 4-(4). 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa duae de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire 
cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Licente de 
operare emise de ANRSC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea 
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Atunci cand un 
grup de operatori economici depune oferta comuna, dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se demonstreaza de fiecare asociat 
pentru partea din contract pe care o realizeaza. 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 

III.2.3) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 

respectarii cerintelor mentionate 
Modalitatea de indeplinire 

Informatii privind sustinerea tehnica (daca este cazul) In 
perioada de ofertare se va prezenta doar DUAE. 
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnico-profesionala 
invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci are obligatia de a dovedi 
sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei 
respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului 
resursele financiare, ori cele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura 
sustinerea, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din 
procedura, conform prevederilor art. 79, 80 si 
81 din Legea nr. 100/2016. 

Completare DUAE: 
Documentele solicitate in sustinerea cerintei privind sustinerea 
tehnica vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, 
doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar 
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi: 
angajament ferm al sustinatorului 

Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) In 
perioada de ofertare se va prezenta doar DUAE. 
Capacitatea tehnico-profesionala a subcontractantilor se va lua in considerare 
pentru partea lor de implicare in contractual care urmeaza sa fie indeplinit, daca 
sunt prezentate documente relevante in acest sens. Prevederile art. 79, 80 si 91 din 
Legea nr. 100/2016 se refera si la subcontractanti. 

Completare DUAE: 
Documentele solicitate in sustinerea cerintei privind subcontractarea 
vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de 
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la 
finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi: 
Acordul de subcontractare privind partile din contract pe care 
operatorul economic are intentia sa le subcontracteze si pe care 
subcontractantii le vor indeplini, datele de recunoastere ale acestora 
si acordul lor. 
Contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. 
Contractele de subcontractare trebuie sa fie in concordant cu oferta 
si vor constitui anexe la contractual de concesiune. 

Informatii privind asociatii (daca este cazul) 
In perioada de ofertare se va prezenta doar DUAE. 
Nota: Daca ofertantul castigator va fi o asociere/consortiu, autoritatea 
contractanta solicita legalizarea asocierii conform prevederilor legale, pana la 
data incheierii contractului de achizitie publica. 
Prevederile art. 79, 80 si 91 din Legea nr. 100/2016 se refera si la asociati. Nota: 
Daca ofertantul castigator va fi o asociere/consortiu, autoritatea contractanta 
solicita legalizarea asocierii conform prevederilor legale, pana la data incheierii 
contractului de achizitie publica. 

Completare DUAE: 
Documentul solicitat in sustinerea cerintei privind asocierea va fi 
prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre 
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la 
finalizarii evaluarii ofertelor. 
Acest document va fi acordul de asociere cu mentiunea ca toti 
asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru 
indeplinirea contractului, cuprinzand: 
Denumirea asociatiilor; 
Nominalizarea liderului asociatiei si imputernicirea acestuia de a primi 
instructiuni si de a se angaja in numele asociatiilor; 
Partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si 
procentual din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a 
resurselor tehnice si umane; 
Imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele 
asociatiei, vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, 
doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar 
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul in care acordul de 
asociere este incheiat in alta limba decat limba romana, se va 
prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata in limba romana. 
Daca ofertantul castigator va fi o asociatie/consortiu, autoritatea 
contractanta va solicita legalizarea asocierii conform prevederilor 
legale, pana la data incheierii contractului. 

Experienta similara profesionala a ofertantului: Ofertantul va demonstra ca in 
ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, a prestat, 
minim un contract de servicii similare. In perioada de ofertare se 
solicita completarea DUAE, urmand ca la solicitarea autoritatii contractante, 
operatorii economici sa prezinte documente in sustinerea acestei cerinte, la 
finalizarea evaluarii ofertelor, ca: certificate/documente emise sau contrasemnate 
de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Respectivele certificari vor 
indica beneficiari, perioada si locul de prestare a serviciilor si pretul acestora. 

Completare DUAE: 
Documentele solicitate in sustinerea experientei similare 
(certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o 
autoritate sau de catre clientul beneficiar), vor fi prezentate doar la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe 
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii 
ofertelor. In cazul depunerii ofertei de catre un grup de operatori 
economici cerinta se indeplineste prin luarea in considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului. 

III.2.4) Contracte rezervate 

Nu 
 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 

  
Nu 

 
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
serviciilor respective 

 
Nu 

 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
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IV.1) PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire 

Online 
 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa 

 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.1) Criterii de atribuire 

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste: 
- criteriile mentionate in continuare 
 

 

  Pondere                                            Punctaj 

 

 

 

1. Pretul ofertei (Pf) 

 

80 % 

 

100.00 

 Descriere: Componenta financiara   

Algoritm de calcul:  
POF   - punctajul pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” se acorda, astfel: 
a. pentru oferta cu cel mai scăzut pret se acorda punctajul maxim alocat 

factorului de evaluare, respectiv 100 puncte ; 
 

b. pentru oferta (n) cu alt tarif decât cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: 
POF (n) = [pretul ofertei minime/pretul ofertei (n)] x 100 
 

 
2. Starea tehnica a echipamentelor/utilajelor (Pth.)   10%                       80.00 
           

                                       Descriere: Componenta financiara 

Algoritm de calcul:  
 

Pvp   - Punctajul pentru factorul de evaluare “vechimea parcului auto” se acorda, astfel: 

a. pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2017 – 10 puncte; 

b. pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2016–    9 puncte; 

c. pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2015–    8 puncte; 

d. pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2014–    7 puncte; 

e. pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2013–    6 puncte; 

f  pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2012–    5 puncte; 

g.  pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2011–   4 puncte; 

h. pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2010–   3 puncte; 

i. pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2009–    2 puncte; 

j. pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2008–    1 punct; 

                        k. pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2007 sau mai vechi–    0 puncte; 

                     Punctajul obţinut este suma punctelor acordate mijloacelor de transport din dotare. 

 
3. Factorul de evaluare                

redevenţă (r) Redeventa 

minim acceptata este 1% 

din cifra de afaceri anuala 

realizata din activitatea 

specifica in municipiul 

Tarnaveni 

Descriere:  

 Componenta  financiara 

 

 
      10%                        1 0 0 .00

a. pentru oferta ce propune cea mai mare redevenţă se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 
100 puncte; 

b. pentru oferta (n) cu o alta redevenţă decât cea prevazută la lit. a) se acordă punctajul, astfel: 

                                            PR (n) = [redevenţa (n) /redevenţa maximă] x 100 

Factorii de evaluare Ponderea Punctaj maxim acordat 

1. Pretul ofertei (Pof) pof = 80 % 100 puncte 

2. Vechimea parcului auto (vp) pvp= 10 % 80 puncte (maxim 10 
puncte/ mijloc de 

transport) 
 3. Redevenţa (r) pr = 10 % 100 puncte 
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Punctajul total (Pt) se calculeaza prin privind aplicarea algoritmului de calcul;  

                                       Ptotal = pof x POF + pvp x PVP+ pr x PR 

 
 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica 

Nu 
 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 

1 
 

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON 
 

Romana 
 

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire 
a ofertelor) 

 
120 zile 

 
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 
 
Propunerea tehnica va fi elaborata incat sa reflecte in mod clar asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini aprobat care face 
parte din documentatia de atribuire. 

Ea va cuprinde cel putin urmatoarele: 
Memoriu tehnic privind prezentarea modului de indeplinire a cerintelor cuprinse in caietul de sarcini. In propunerea tehnica ofertantul va prezenta 
cel putin urmatoarele informatii: descrierea succesiva a operatiunilor si tehnologiilor aferente serviciilor si activitatilor care fac obiectul delegarii 
gestiunii; lista concreta cu echipamentele, utilajele si personalul folosite pentru procesul tehnologic de realizare a serviciilor, programul concret de 
prestare a serviciului in detaliu, potrivit solicitarii autoritatii contractante. 
In propunerea tehnica, operatorul economic va prezenta o declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia 
operatorului economic cerute conform caietului de sarcini. 
Ofertantul, respectiv asociatii vor prezenta o lista a echipamentului existent pentru realizarea contractului, din care sa rezulte anul de fabricatie al 
fiecarui utilaj . 
Se va indica daca echipamentul respectiv este propriu sau inchiriat sau detinut sub alta forma. 
Daca operatorul economic nu detine in proprietate echipamentele tehnice, atunci vor prezenta un contract/precontract de inchiriere, 
angajament. In cazul unei asocieri, cerinta va fi indeplinita prin cumul de asociati. 
Operatorul economic va prezenta o declaratie a proprietarului utilajului prin care acesta declara ca utilajele vor fi la dispozitia operatorului economic 
pe toata perioada contractuala (24h/24h). 
Documentele de atestare a respectarii prevederilor privind protectia mediului. 
Certificate de atestare sau declaratiile pe propria raspundere privind respectarea standardelor de protectia muncii si a sanatatii operationale; Alte 
informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. 
Este obligatorie: 
Prezentarea printr-o declaratie pe propria raspundere a modului de respectare a prevederilor din actele normative referitoare la asigurarea conditiilor 
de munca si a protectiei muncii; Institutia competenta de la care operatorii economici pot obtine informatiile referitoare la reglementarile privind 
conditiile de munca si protectia muncii este Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si a Persoanelor Varstnice si unitatile teritoriale ale acestuia. 
Prezentarea contractului – model continand conditiile generale de contractare, semnat de reprezentantul legal autorizat al ofertantului. Orice operator 
economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la clauzele contractuale obligatorii. Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt 
defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele sa fie 
aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Se vor completa toate formularele, incat 
informatiile din propunerea tehnica sa permita sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile minime din caietul de sarcini. 
Ofertele tehnice care nu indeplinesc cerintele de mai sus vor fi declarate neconforme. 
Propunerea tehnica se va incarca in SEAP scanata si semnata cu semnatura electronica. 

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 

Oferta financiara se prezinta pe formularul model Formular de oferta si anexa acestuia.  
Propunerea financiara se va incarca in SEAP scanata si semnata cu semnatura electronica. 

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei 

Prezenta procedura se deruleaza INTEGRAL prin mijloace electronice in SEAP. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, 
bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP numai de catre operatorii 
economici inregistrati. Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic si numai pana la data si ora limita de 
depunere a ofertelor prevazuta in invitatia de participare. Adresa unde poate fi completat DUAE pentru ca apoi sa fie exportat in calculatorul personal si 
apoi incarcat si transmis online impreuna cu oferta pana la data limita stabilita pentru 
depunerea acesteia este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Se va consulta si ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-
licitatie.ro 
Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic al 
Achizitiilor Publice (SEAP). Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depun oferta, DUAE, propunerea tehnica si 
propunerea financiara vor fi transmise in format electronic conform instructiunilor SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa a 
reprezentantului legal/imputernicit. Pe langa propunerea tehnica, propunerea financiara, DUAE conf. art. 45 din H.G. 
867/2016, se va depune documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare. Pot depune oferte online numai oparatorii economici 
inregistrati. Fisierele incarcate trebuie semnate cu semnatura electronica, pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza 
corespunzator. 

 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC 

Nu 
 
 

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 

 
Nu 

Tipul de finantare: Fonduri bugetare 
 

VI.3) ALTE INFORMATII 

În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul 
SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. 

 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
 

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro 

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere 
 

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 
 

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute conform Legii nr. 101/2016 
 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI  - SERVICIUL JURIDIC 
 
Adresa postala: P-ta Primăriei, Nr.7, Cod postal: 545600, Romania, Tel. +40(265) 443400, Fax: +40(265) 446312 
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CAP. 3 - FORMULARE 

 
 

Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a 

documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a 

tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de concesiune are 

obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de 

persoanele autorizate. 
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Formularul nr. 1 

OPERATOR ECONOMIC 

____________________ 
   (denumirea/numele) 

 
  

  
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 Către _____________________________  

(denumirea autorității contractante si adresa completa) 

 

 

 

Ca urmare a anunțului de participare publicat(ă) în SEAP nr. __________ din __________  privind aplicarea procedurii pentru 

atribuirea  contractului/acordului – cadru _________________ (denumirea contractului de concesiune) noi, 

________________________  (denumirea/numele ofertantului), vă transmitem alăturat următoarele: 

Documentul _________________________________ (tipul, seria/numărul, emitentul) privind constituirea garanției pentru 

participare, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația de atribuire. 

Oferta noastră este valabilă până la data de ___________ 

Perioada de valabilitate a garanției de participare se întinde până la data de _____________ 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele documentației de atribuire, conform exigentelor 

dvs.. 

 

Cu stima, 
 
 
Data completării             

_____________                     

 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic), 
_________________ 

(nume semnatar, semnătura autorizată) 
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Formularul nr. 2 

BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI EMITENTĂ 

 _____________  (denumirea)_______________ 

 

INSTRUMENT (SCRISOARE) DE GARANŢIE  

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de concesiune 

 Către _____________________________  

(denumirea autorității contractante și adresa completă) 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului / acordului - cadru ____________________ (denumirea contractului de de 

concesiune), noi, ____________________ (denumirea băncii/societății de asigurare), având sediul înregistrat _______________ 

(adresa băncii/societății de asigurare), ne obligăm față de _______________ (denumirea autorității contractante) să plătim suma 

de _____________ (în litere și în cifre) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 

privire la culpa ofertantului ________________ (denumirea/numele) garantat, în cazul existenţei uneia sau mai multora dintre 

următoarele situaţii: 

a) ofertantul ________________ (denumirea/numele ofertantului) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _________________ (denumirea/numele ofertantului) refuză să semneze 

conttactul de concesiune în perioada de valabilitate a ofertei; 

 

Prezenta garanție este valabilă până la data de _________________________ (se precizează termenul de valabilitate al garanției de 

participare). 

 

Data completării             

_____________                     

Banca/societatea de asigurări emitentă, 

__________________ 

(semnătura autorizată) 
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Formularul nr. 3 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 
   (denumirea/ numele) 

 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în starea de incompatibilitate 

 
 
 

Subsemnatul,___________________________ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al ____________________ 

(denumirea/numele si sediul/adresa si datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de ___________________ (se 

precizează calitatea operatorului economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de atribuire) la 

procedura de _________________________________ (tipul procedurii) pentru concesiunea de 

________________________________ (denumirea contractului), cu termen de depunere a ofertelor la data de 

_______________________, organizată de ________________________ (denumirea autoritătii contractante), declar pe proprie 

răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice că: 

a) ________ (se menționează denumirea ofertantului individual/ofertantului asociat/candidatului/subcontractantului 

propus/terțului susținător) NU are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de 

supervizare acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 

care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de 

servicii de concesiune implicat în procedura de atribuire; 

b) ________ (se menționează denumirea ofertantului individual/ofertantului asociat/candidatului) NU a nominalizat printre 

principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul 

al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau 

al furnizorului de servicii de concesiune de servicii implicat în procedura de atribuire. 

 

Persoanele cu funcție de decizie la care se referă prezenta Declarație sunt cele menționate de autoritatea contractantă în 

documentele achiziției, respectiv:  

___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale 
privind falsul în declarații. 
 
 
 
Data completării        

_____________                 

 
 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic), 
_________________ 

(nume semnatar, semnătura autorizată) 
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Formularul nr. 4 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către:  

________________________________  

(denumirea autorității contractante) 

Domnilor,  

1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............. (denumirea/ numele 

ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințle cuprinse în documentația de atribuire, să 

concesionam serviciile ........ (denumirea serviciilor), pentru suma de ................................. (suma in litere si in cifre, precum 

si moneda ofertei), platibilă după furnizarea bunurilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de 

..................................... (suma în litere și în cifre).  

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere și cifre), respectiv pâna la data de 

.................. (ziua/ luna/ anul), și ea va ramâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate.  

3. Până la încheierea și semnarea acordului-cadru/contractului de concesiune, în baza comunicării transmise de dumneavoastră 

prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vom constitui un contract angajant între noi.  

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să constituim garanția de bună execuție în 

conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.  

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptati oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteti primi.  

 

Data completării         

_____________                     

 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic), 
_________________ 

(nume semnatar, semnătura autorizată) 
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Anexa nr 1 la formularul de ofertă(Form. Nr 4) 

 

 
 
 Data completării         

_____________                     

 
 

Operator economic (denumirea operatorului economic), 
_________________ 

(nume semnatar, semnătura autorizată) 

 

Nr. 
Crt. 

DENUMIREA ACTIVITĂŢII 
Cantitatea  

 
anuala 

U.M. Tarif Valoare 
anuala 

1.  Măturat manual trotuare 1.697.600 mp lei/1.000 m²   
2.  Măturat mecanizat străzi 23.486.440 mp lei/1.000 m²   
3.  Întreţinere străzi şi rigole 23.486.440 mp lei/1.000 m²   
4.  Curăţat mecanizat zăpadă 138 ore lei/oră   
5.  Curăţat manual zăpadă 655 ore lei/oră   

6.  

Combaterea poleiului prin 
împrăştierea manuală a 
materialului antiderapant din 
autobasculantă şi remorcă 

138 ore lei/oră 

  

7.  Colectare cadavre animale  lei/lună   

8.  
Material antiderapant: - nisip 
                                          - sare 

443 tone 
190 tone 

lei/tonă 
lei/tonă 

  

9.  Curățat rigole prin răzuire manuală 6.500 ore lei/oră   
10.  Stropit carosabil 425.000 mp lei/1.000 m²   
11.  Spălat carosabil 85.000 mp lei/1.000 m²   

12.  
Transport și depozitat deșeuri 
stradale 

440 tone 
lei/tonă 

 
  

 TOTAL     
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Nr........./....     
 

                                           Se aprobă, 

                                        PRIMAR 

                                  Jrs. MEGHEȘAN Nicolae-Sorin 

 
 

STRATEGIA DE CONTRACTARE 
 

1. Autoritate contractantă  

Municipiul Târnăveni, jud. Mureș ,cu sediul administrativ teritorial în P-ta Primăriei nr.7, 
Localitatea:Târnăveni, Cod postal: 545600, Romania , Tel. +40(265) 443400, Email: 
office@primariatarnaveni.ro, Fax: +40(265) 446312 

 

2. Obiectul contractului 

Procedura de achiziție organizată de către Autoritatea contractantă are ca obiect atribuirea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în municipiulul Târnăveni, 
jud.Mureș, respectiv: 
- Servicii de curăţare, măturare, spălare, stropire și întreţinerea căilor publice COD C.P.V. 
90610000-6 
- Servicii   de curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheț COD C.P.V. 90620000-9 
- Servicii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare. COD C.P.V  98371120-1. 

3)  Modalitatea de atribuire 

3.1. Determinarea și justificarea valorii estimate 

In urma estimării, pe durata a 5 ani, se anticipează o valoare a contractului fara TVA de 
3.171.578,6 LEI, defalcată astfel:  

- Servicii de curăţare, măturare, spălare, stropire și întreţinerea căilor publice             
510.000 X 5 ani = 2.550.000 lei 
 

        -  Servicii   de curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a    
        acestora pe timp de polei sau îngheț   
124.015,72 X 5 ani = 620.078,6 lei 
 

         - Servicii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 
către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare 

3000 X 5ani = 15000 lei 

 

3.2. Alegerea și justificarea procedurii de atribuire 

 

Procedura de achiziție va fi organizată conform prevederilor Legii nr.100/2016 privind 

concesiunile de lucrări și servicii. 

Pentru alegerea corectă a procedurii, s-a stabilit mai întâi pragul valoric conform prevederii art. 

11 pct. 1 și 2 din Legea 100/2016. 
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Pentru respectarea principiilor ce stau la baza atribuirii contractelor de achiziție enumerate la 

art. 11 pct. (2) din Legea nr. 100/2016 și în special pentru asigurarea unei concurențe cât mai 

mare și pentru o transparență maximă în derularea procedurii, procedura aleasă este cea de 

procedură simplificată. 

3.3 Alegerea și justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea 

În conformitate cu prevederil Legii nr.100/2016, dacă autoritatea contractantă decide să 

solicite criterii de calificare și selecție, aceasta poate solicita doar cerințe privind:  

a) motive de excludere;  

b) capacitatea economica si financiara;  

c) experiența similară.  

Totodată, în cazul aplicării procedurii simplificate, operatorul economic poate să invoce 

susținerea unui/unor terț/terți pentru maximum 50% din din totalul serviciilor prestate. 

a. Motive de excludere a ofertantului 

- Ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător/subcontractantul nu trebuie să se 

regăsească in situațiile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 100/2016.  

- În conformitate cu prevederile Legea nr.100/2016, autoritatea contractantă acceptă 

la momentul depunerii ofertelor Documentul Unic de Achiziție European (DUAE), 

constând într-o declarație pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în 

locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice sau de către terți care 

confirmă că operatorul economic în cauză nu se află în niciuna din situațiile de 

excludere menționate la art.33 din Legea nr. 100/2016. 

- DUAE se elaborează pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeană și 

se furnizează exclusiv în format electronic. 

- DUAE va fi completat inclusiv de eventualii terți și subcontractanți, cu informațiile 
aferente situației lor. DUAE poate fi accesat la adresa 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.   
- Documentele justificative care probează îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare în 
conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea 
autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul 
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.  
Aceste documente pot fi: 
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, 
buget de stat) la momentul prezentării acestora; 
- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, 
de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor cu 
putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezultă 
din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului sau din 
actul constitutiv; 
- alte documente edificatoare (ex.: declarația pe propria răspundere conform art. 82 
din  Legea nr. 100/2016).  
- Documentele solicitate vor fi depuse în SEAP prin scanarea documentelor în oricare 
din variantele original/copie legalizată/copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu 
originalul”, semnate cu semnătură electronică.  
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    - Autoritatea contractantă va exclude de la procedură orice ofertant care se încadrează 
în vreuna din situațiile prevăzute la art. art. 33 din Legea nr. 100/2016. 
 
b. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016, autoritatea contractantă solicită 

operatorilor economici să prezinte documente relevante care să dovedească forma de 
înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în 
conformitate cu cerințele legale din țară în care este stabilit operatorul economic. 

În sensul prevederilor de mai sus, operatorul economic participant la procedura de 
achiziție trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din 
care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, 
precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul 
contractului. În acest sens, obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din 
Certificatul constatator. Totodată, informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie 
reale/actuale la data prezentării. 

Autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii ofertelor Documentul Unic de 
Achiziție European (DUAE), constând într-o declarație pe propria răspundere actualizată, ca 
dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice sau de către terți 
care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplinește criteriile privind capacitatea, astfel 
cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. 

În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din 
contract, DUAE include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. 

În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra 
îndeplinirea cerinței pentru partea de contract pe care o realizează. 

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea 
DUAE vor fi prezentate autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după 
aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente sunt: 

- certificatul constatator emis de către Oficiul National al Registrului Comerțului, din care 
să rezulte obiectul de activitate al ofertantului; 

- licența ANRSC 
- autorizația sanitară; 
- autorizația de mediu; 
- documente echivalente emise în țara de rezidență, în cazul ofertanților străini.  
Documentele solicitate vor fi depuse in SEAP prin scanarea documentelor in oricare din 

variantele original/copie legalizata/copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnate 
cu semnătură electronică. 

 
c. Experiența similară 
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat în ultimii 3 ani, în cadrul unuia sau mai multor 

contracte,servicii de salubrizare a localitatilor cu o valoare individuala sau cumulata de minimum 
700.000  lei/ an si care au presupus cel putin efectuarea urmatoarelor activitati: 

- colectarea si transportul deseurilor municipale si a deseurilor provenite din locuinte; 
- maturatul, spalatul, stropirea si întretinerea cailor publice; 
- curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe 

timp de polei sau de înghet. 
- Pentru a face dovada îndeplinirii cerintei de calificare ofertantul va prezenta certificate/ 

documente/ recomandari/ proceseverbalede receptie partiale/ finale (datate, semnate si parafate de 
catre beneficiar) prin care se confirma prestarea serviciilor similare si din continutul carora sa rezulte 
cel putin informatii referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate si cantitatile 
aferente, perioada în care au fost prestate serviciilesimilare, valoarea serviciilor similare, modul de 
îndeplinire a obligatiilor contractuale. 
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Prin stabilirea condițiilor privind experiența similară la nivelul menționat, autoritatea 
contractantăa avut în vedere demonstrarea de către ofertanți a capacității acestorade a îndeplini 
în bune condiții contracte de natura celui ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, aspect 
care va asigura în perspectivă autoritatea contractantă cu privire la  faptul că ofertanții în cauză 
sunt în măsură să ducă la bun sfârșit contractul de achiziție publică asumat. Astfel, nivelul de 
700.000 lei/ an fără TVA pentru experiența similară va asigura autoritatea contractantă de faptul 
că vor participa la procedura de atribuire (în nume propriu, în asociere sau susținuți de terți) acei 
operatori economici care au în portofoliu dacă nu toate, cel puțin o parte considerabilă dintre 
tipurile de lucrări ce fac obiectul contractului e urmează a fi atribuit. În acest fel, autoritatea 
contractantă are garanția că atribuirea contractului se va realiza în favoarea unui operator 
economic ce dispune de capacitățile managerială și tehnică de a finaliza proiectul investițional.  

Ofertanții pot să își demonstreze experiența similară invocând susținerea unui/unor 
terț/terți pentru maxim 50% din cerința ce a fost stabilită. 

 Lista Utilaje 
Lista mijloacelor de transport si a dotarilor acestora de care dispune operatorul economic 

pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. 
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine /va detine, pe perioada executarii contractului de 
achizitie, minim: 
 
-   autospeciale    pentru  maturat  mecanizat: minim 1  bucată; 
-  autospeciale pentru stropit și  spalat (autostropitori):  minim  1  bucată; 
-   autocompactoare  pentru transport deseuri:  minim  1  bucată; 
- autospeciale  pentru împrastiat material antiderapant  (sararite):  minim   1  bucată; 
-  autobasculante  pentru transportat zapada și/sau  gheata: minim  1  bucată; 
-  plug zapada  strazi: minim 1 buc; 
-  plug zapada  trotuare: minim 1 buc; 
- incarcator  frontal (buldoexcavator):   minim 1 bucată; 
 

Acestea se vor menține în permanentă stare de funcționare pe perioada desfășurării 
contractului. 
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va complete cerinta corespunzatoare in 
formularul DUAE din documentatia de atribuire. 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea 
formularului DUAE si anume: 
1. Documente doveditoare care sa ateste proprietatea sau dreptul de folosinta al ofertantului 
asupra utilajelor, propuse pentru indeplinirea contractului – ofertantul va prezenta acte de 
proprietate, facturi, contracte de leasing financiar, promisiuni ferme de vanzare-cumparare / 
leasing/financiar etc. (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu 
originalul”). 
2. Documente doveditoare din care sa rezulte nivelul de noxe/standardul de emisii admis 
Documentele doveditoare trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII 
CONTRACTANTE, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. 
Prin stabilirea condițiilor privind utilajele autoritatea contractantăa avut în vedere demonstrarea 
de către ofertanți a capacității acestorade a îndeplini în bune condiții contracte de natura celui ce 
face obiectul prezentei proceduri de atribuire, aspect care va asigura în perspectivă autoritatea 
contractantă cu privire la  faptul că ofertanții în cauză sunt în măsură să ducă la bun sfârșit 
contractul de achiziție publică asumat. 

 Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de evaluare utilizați  

Fără a aduce atingere dispozițiilor legale sau administrative privind prețul anumitor 
produse ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantă atribuie contractul de 
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achiziție publică/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic. Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere 
economic, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de 
atribuire:  

a) prețul cel mai scăzut;  
b) costul cel mai scăzut;  
c) cel mai bun raport calitate-preț;  
d) cel mai bun raport calitate-cost. 

 Având în vedere dispozițiile legale invocate, specificul achiziției și complexitatea 
contractului ce urmează a fi atribuit, pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct 
de vedere economic autoritatea contractantă va utiliza criteriul de atribuire Cel mai bun raport 

calitate –preț. 
Am decis alegerea criteriului de atribuire, Cel mai bun raport calitate –preț având în vedere 

următoarele aspecte: 
a. Pretul ofertei (Pf) cu ponderea de 80% deoarece costurile serviciilor raportate la veniturile 

Primăriei Târnăveni sunt foarte mari și se intenționează să se cheltuie cât mai judicious și 
economic fondurile pe aceste servicii; 

b. Vechimea parcului auto (vp) cu ponderea de 10%  datorită faptului că Primăria Târnăveni 
intenționează să contracteze un operator economic care operează cu utilaje cât mai noi și 
nepoluante; 

c.   Redevenţa (r) cu ponderea de 10% deoarece bugetul Municipiului Târnăveni este 
subdimensionat in raport cu cheltuielile angajate și cele planificate, iar încasarea unor 
sume din redevență este binevenită. Redeventa minim acceptata este de 1% din cifra de 
afaceri anuala realizata din activitatea specifica in Municipiul Tarnaveni. 

 

      Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 

Ptotal = pof x POF + pvp x PVP+ pr x PR  

Unde: 

1. POF   - punctajul pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” se acorda, astfel: 
a. pentru oferta cu cel mai scăzut pret se acorda punctajul maxim alocat 

factorului de evaluare, respectiv 100 puncte ; 
b.    pentru oferta (n) cu alt tarif decât cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: 

POF (n) = [pretul ofertei minime/pretul ofertei (n)] x 100 

 
2. Pvp   - Punctajul pentru factorul de evaluare “vechimea parcului auto” se acorda, astfel: 
a. pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2017 – 10 puncte; 
b. pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2016–    9 puncte; 
c. pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2015–    8 puncte; 
d.      pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2014–    7 puncte; 
e.      pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2013–    6 puncte; 

Factorii de evaluare Ponderea Punctaj maxim acordat 

1. Pretul ofertei (Pof) pof = 80 % 100 puncte 

2. Vechimea parcului auto (vp) pvp= 10 % 80 puncte (maxim 10 

puncte/ mijloc de 

transport) 
3. Redevenţa (r) pr = 10 % 100 puncte 
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f.      pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2012–    5 puncte; 
g.      pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2011–   4 puncte; 
h.      pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2010–   3 puncte; 
i.      pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2009–    2 puncte; 
j.      pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2008–    1 punct; 
k.     pentru fiecare mijloc de transport fabricat în anul 2007 sau mai vechi–    0 puncte; 
Punctajul obţinut este suma punctelor acordate mijloacelor de transport din dotare. 

 

3. PR – punctajul pentru factorul de evaluare “redevenţă” se acorda astfel: 
a. pentru oferta ce propune cea mai mare redevenţă se acorda punctajul maxim alocat factorului 

de evaluare, respectiv 100 puncte; 
b. pentru oferta (n) cu o alta redevenţă decât cea prevazută la lit. a) se acordă punctajul, 

astfel: 

PR (n) = [redevenţa (n) /redevenţa maximă] x 100 

 
 

 

 

Modalitatea de achiziție 

 Având în vedere natura și complexitatea proiectului ce urmează a fi realizat, valoarea 
estimată a acestuia și perioada de implementare previzionată, rezultă în sarcina autorității 
contractante o serie de obligații a căror îndeplinire în condiții de eficiență maximă reclamă 
implicarea în acest proces de personal specializat în domeniul achizițiilor publice. În acest context, 
în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la concesiunile de lucrări și servicii din Legea nr.100/2006 privind achizițiile publice, 
aprobate prin HG nr. 867/2016, autoritatea contractantă are obligația de a realiza un proces de 
achiziție publică prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări:  

a) cu resursele profesionale existente la nivel de autoritate contractantă; 

b) prin recurgerea la unități centralizate de achiziție;  

c) cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziție, selectat în condițiile legii. 

Din analiza realizată la nivelul autorității contractante atât cu privire la organigrama și 
nivelul de încadrare cu personal de specialitate, cât și în ceea ce privește gradul de dotare cu 
tehnică de calcul și materiale specifice, a rezultat că autoritatea contractantă nu dispune de 
toate resursele necesare realizării procesului de achiziție publică în condiții de eficiență a 
utilizării fondurilor publice, fiind necesară contractarea serviciilor de consultanță în domeniul 
achizițiilor publice de la un operator economic specializat, care să asigure asistență de 
specialitate pe parcursul derulării procesului de achiziție. 

 

                                                                    Întocmit, 

                                           Comisia de coordonare și supervizare 

                                                      ............................................. 
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CAIET DE SARCINI 

PRIVIND EXECUTAREA SERVICIILOR DE MĂTURARE, SPĂLARE, STROPIRE  ȘI 
ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE ȘI COLECTAREA CADAVRELOR DE ANIMALE 

 
ART. 1 
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatile de maturat, spalat, stropit si intretinere a 
cailor publice, in conditiile legii, in municipiul Tarnaveni. 
ART. 2 
Caile de circulatie pe care se executa operatia de maturare sunt cuprinse in anexa nr. 1. 
ART. 3 
Dotarea minima obligatorie care constituie conditie de eligibilitate pentru aceasta activitate va 
fi: 
1)   autospeciale    pentru  maturat  mecanizat: minim 1  bucată; 
2)  autospeciale pentru stropit și  spalat (autostropitori):  minim  1  bucată; 
3)   autocompactoare  pentru transport deseuri:  minim  1  bucată. 
Dotarea minima obligatorie trebuie să fie permanent functionala, în stare de operativitate. 
ART. 4 
Caile de circulatie pe care se executa operatiile de spalare, autostropire si razuire a rigolei sunt 
cuprinse in anexa nr. 1 
ART. 5 
Operatiile  de spalare, stropire si razuire a rigolei se executa pe baza de comanda emisa de 
Primaria Municipiului Tarnaveni. 
ART. 6 
Strazile pe care se realizeaza intretinerea curateniei sunt prevazute in anexa nr.1. 
ART. 7 
Operatiunea de curatire cai publice se va desfasura de regula noaptea. 
ART. 8 
Maturatul manual 
(1) Maturatul manual se efectueaza pe suprafata domeniului public specificata la anexa 1 cu 
frecventele prevazute, tinand cont de nota 1 din finalul anexei. 
(2) Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se 
poate adapta, in functie de conditiile meteorologice; 
(3) Maturatul manual se efectueaza atat ziua, cat si noaptea, dar nu cand ploua. 
(4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni: 
a) maturatul propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic, urma maturii trebuind 
sa fie uniforma si sa nu ridice praf; 
b) precolectarea deseurilor stradale: deseuri selectabile uscate si resturi vegetale, etc. se 
efectueaza in saci sau europubele care vor fi ridicate in maximum 4 ore de la depunere si 
transportate la statia de transfer; 
c) golirea cosurilor stradale in saci de plastic sau europubele; 
d) spalarea cosurilor stradale la comanda autoritatii concedente, dar nu mai putin de 2 ori pe an 
(de regula in luna aprilie si octombrie) 
(5) Maturatul se va executa pe o latime de min 2 m de la rigola, iar trotuarul se va matura pe 
toata suprafata. 
(6) In timpul operatiunilor se va evita afectarea circulatiei rutiere  sau pietonale. 
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(7) Maturatul se va finaliza cu colectarea si transportul deseurilor colectate in saci sau 
europubele. Nu se vor confirma ca executate suprafetele de pe care nu s-au ridicat deşeurile in 
aceiasi zi. De asemenea nu se confirma strada salubrizata fara operatiunea de golire a cosurilor 
stradale. 
(8) In cazul maturatului manual, cand deseurile se incarca in mijloace auto descoperite, acestea 
vor fi prevazute cu prelata pentru a fi acoperite, in cazul in care nu sunt in saci din plastic. 
(9) În situaţii deosebite operaţia de măturat manual poate fi înlocuită cu măturatul mecanizat 
respectând suprafaţa, frecvenţa şi tariful specific operaţiunii. 
 
ART. 9 
Maturatul mecanizat 
(1) Maturatul mecanizat se realizeaza cu autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice si/sau 
circulare care actioneaza pe toata latimea strazilor. 
(2) Se matura suprafata strazilor, conform anexei 1 cu frecventele de lucru programate. 
(3) Activitatea se desfasoara numai noaptea, dar nu cand ploua. Durata sezonului de lucru este 
de la topirea zapezii si pana la caderea primei ninsori. 
(4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni: 
a) maturatul mecanic efectiv al suprafetelor de salubrizat; 
b) descarcarea deseurilor colectate in autospeciale si transportarea lor in Statia de transfer. 
(5) În situaţii deosebite operaţia de măturat mecanizat poate fi înlocuită cu măturatul manual 
respectând suprafaţa, frecvenţa şi tariful specific operaţiunii. 
(6) În cazul în care apar străzi noi în Nomenclatorul Stradal acestea vor putea fi prinse în 
programul de salubrizare prin acordul scris al părţilor. 
ART. 10 
Intretinerea curateniei 
(1) Activitatea de intretinere a curateniei consta in colectarea prin procedee manuale a 
depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafata domeniului public salubrizat, 
carosabil si trotuare. 
(2) Intretinerea se executa de regula in zonele care in prealabil au fost salubrizate. Lucrarea se 
efectueaza pe toata durata anului, conform programului intocmit de operator, de comun acord 
cu concendentul. 
(3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni: 
a) colectarea deseurilor grosiere in saci sau europubele; 
b) transportul zilnic la statia de transfer a deseurilor colectate in saci de plastic sau europubele. 
(4) Deşeurile rezultate din salubrizarea străzilor si trotuarelor, cu ocazia curăţeniei de 
primăvară, de Paşte, de zilele Municipiului Tarnaveni, de Crăciun şi de Revelion, sunt 
considerate deşeuri municipale, colectarea gratuită a acestora intrând în obligaţia operatorului. 
ART. 11 
Razuitul rigolelor 
(1) Razuitul rigolelor este o lucrare de necesitate determinata de cauze obiective, accidentale 
(ploi torentiale ce favorizeaza transport de aluviuni), avarii la retelele subterane, lucrari de 
constructii etc. 
(2) Activitatea de razuit rigole se executa pe toata durata anului, ori de cate ori este nevoie, 
exceptand sezonul rece cand carosabilul este acoperit cu zapada sau gheata 
(3) Razuitul rigolelor consta in indepartarea noroiului, nisipului, prafului sau a deseurilor 
vegetale de pe o portiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al strazii. 
(4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni: 
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a) curatatul rigolelor cu razul sau lopata; 
b) strangerea in gramezi a noroiului, nisipului, pamantului sau prafului rezultat din razuire; 
c) incarcatul gramezilor in saci sau autovehicule si transportul in aceeasi zi al reziduurilor la 
locatia indicata de Primaria Mun. Tarnaveni, operatorul fiind pe deplin raspunzator de 
eventualele accidente de circulatie. 
 
ART. 12 
Spalatul cu furtun a carosabilului si a trotuarelor 
(1) Lucrarea consta in spalatul suprafetei strazilor, aleilor si trotuarelor cu furtunul racordat la o 
cisterna si se efectueaza numai in zilele in care temperature minima nu este inferioara valorii de 
5OC. 
(2) Spalatul se face cu jet puternic, dupa executarea maturatului. Pentru a se obtine o calitate 
cat mai buna a acestei prestatii se pot folosi solutii speciale (detergenti) si utilaje dotate cu perii 
la comanda autoritatii concedente. 
(3) Activitatea se desfasoara pe intreaga suprafata indicata in Regulamentul de salubrizare, pe 
baza solicitarilor autoritatilor concedente 
(4) Spalatul carosabilului si trotuarelor se efectueaza pe timpul noptii. 
(5) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni: 
a) incarcarea cisternei cu apa de la punctele de alimentare avizate de catre operatorul 
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare; 
b) spalatul efectiv a carosabilului.si a trotuarelor. 
ART. 13 
Spalatul mecanizat a carosabilului 
(1) Spalatul mecanizat a carosabilului se executa in perioada de la 1 aprilie pana la 1 octombrie, 
perioada ce poate fi modificata in functie de conditiile meteorologice reale (se efectueaza 
numai in zilele in care temperatura minima nu este inferioara valorii de 5OC), si se practica pe 
suprafetele in prealabil salubrizate. 
(2) Spalarea strazilor este activitatea de salubrizare care se executa mecanizat, cu instalatii 
speciale, folosindu-se apa, cu sau fara solutii speciale, in vederea  indepartarii deseurilor si 
prafului de pe strazi si trotuare. 
(3) In timpul operatiei se va evita stanjenirea circulatiei pietonale sau stropirea cladirilor, 
vitrinelor ori a altor dotari. 
(4) Activitatea se poate desfasura pe intreaga suprafata indicata in anexa 1 
(5) Spalatul strazilor se efectueaza de regula noaptea la comanda autoritatii concedente. 
(6) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni: 
a) incarcarea cisternei cu apa de la punctele de alimentare avizate de catre operatorul 
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare; 
b) spalatul efectiv al carosabilului. 
ART. 14 
Stropitul carosabilului 
(1) Stropitul carosabilului se executa in perioada de la 1 aprilie pana la 1octombrie. 
(2) Stropitul consta in dispersarea apei pe suprafata carosabilului, pentru inlaturarea prafului si 
crearea unui climat favorabil imbunatatirii gradului de confort si igiena citadina. 
(3) Lucrarea se efectueaza numai cu utilaje specializate pentru stropit. In timpul operatiei se va 
evita stanjenirea circulatiei pietonale sau stropirea cladirilor, vitrinelor ori a altor dotari. 
(4) Activitatea se desfasoara la comanda autoritatii concedente. 
(5) Stropitul strazilor se efectueaza ziua atunci cand temperatura depaseste 30oC. 
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(6) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni: 
c) incarcarea cisternei cu apa de la punctele de alimentare avizate de catre operatorul 
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare; 
d) stropitul efectiv a carosabilului. 
Daca este necesar se va curata si rigola inainte de spalat, fiind operatiune distincta. 
ART. 15. 
Prestarea activitatilor de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice se va executa 
astfel incat sa se realizeze: 
a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea 
prevederilor contractuale; 
b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarilor; 
c) controlul calitatii serviciului prestat; 
d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii; 
e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administratiei 
publice locale, in conditiile legii; 
g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea 
costurilor de prestare a serviciului; 
h) asigurarea capacitatii de transport al deseurilor stradale, a mijloacelor pentru spalat si 
stropit, pentru prestarea serviciului in intreaga arie administrativ-teritoriala incredintata; 
i) reinnoirea parcului auto, in vederea cresterii eficientei in exploatarea acestuia, incadrarii in 
normele nationale privind emisiile poluante si asigurarii unui serviciu de calitate; 
j) indeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati in regulamentul 
serviciului de salubrizare; 
k) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar 
suficient. 
 
ART.16 
 Colectarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ- teritorială a municipiului 
Târnăveni 

(1) Consiliul local al municipiului este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale 
găsite pe aria administrativ-teritorială a municipiului Târnăveni, prin unităţi de ecarisaj 
autorizate, conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia de a colecta cadavrele de animale de 
pe domeniul public şi de a le preda unităţii de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea 
deşeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localităţii, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(3) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în 
mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop, care îndeplinesc condiţiile impuse de 
legislaţia în vigoare. 

(4) Documentele de înregistrare şi evidenţele necesare sunt cele specifice activităţii de 
colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile 
populaţiei; 

(5) Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 
ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor 
economici sau ai instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii 
curente de salubrizare. 
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(6) Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe 
domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special 
amenajate pentru această operaţie. 

(7) Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace 
corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul 
trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, 
inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activităţi. 

(8) Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în 
alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare. 

 
 
ART.17 
Operatorii serviciului au următoarele drepturi: 
a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător 

tarifului aprobat de Consiliul local al municipiului Târnăveni, determinat  conformitate cu 
normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.; 

b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 
c) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza 

unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract 
de delegare a gestiunii; 

d) să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul local al municipiului; 
e) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un 

preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la 
primirea facturii; 

f) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 
 
ART. 18 
Operatorii serviciului au următoarele obligaţii: 
a) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili 

tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; 
b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale şi cu 

respectarea prezentului regulament, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; 
c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate 

din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul 
zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; 

d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să 
acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub 
parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; 

e) să furnizeze Consiliul local al municipiului Târnăveni, informaţiile solicitate şi să asigure 
accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în 
condiţiile legii; 

f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în 
desfăşurarea activităţilor; 

g) să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării 
activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; 

h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de 
salubrizare; 
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i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-
teritoriale pentru care are hotărâre de contract de concesionare a gestiunii; 

j) să doteze punctele de lucru cu materialele necesare în cantităţi suficiente, cu 
respectarea normelor în vigoare; 

k) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de concesionare a 
gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătăţească în mod 
continuu calitatea serviciilor prestate; 

l) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor 
specifice de operare; 

m) să asigure curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile mijloacelor 
de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate şi să le menţină în funcţiune pe 
timp de polei sau de îngheţ; 

n) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare 
aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate; 

o) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia 
măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei 
care a reclamat şi a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora 
rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise 
operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea 
acestora. 
 
ART. 19 

Utilizatorii au următoarele drepturi: 
a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condiţiile contractului 

/ contractului-cadru de prestare; 
b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri 

sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor 
contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, 
parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; 

c) să li se presteze serviciul de salubrizare în condiţiile prezentului regulament, ale 
celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract; 

d) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale; 
e) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau 

autorităţilor administraţiei publice locale şi centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiţii 
contractual. 
 
ART. 20 

Utilizatorii au următoarele obligaţii: 
a) să respecte prevederile prezentului regulament şi clauzele contractului de prestare a 

serviciului de salubrizare; 
b) să achite în termenele stabilite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile 

contractului de prestare a serviciului de salubrizare; 
c)    să asigure accesul utilajelor la locurile de desfășurare a activității; 
d) să asigure curăţenia incintelor proprii până la limita de proprietate, ţinând cont de 

prevederile Hotărârilor Consiliului Local privind salubrizarea oraşului; 
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e) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţă din domeniul public 
sau privat, dacă este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce scurgerea uleiurilor, 
carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor; 

f) să menţină curăţenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe 
porţiunea din dreptul condominiului, gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; 

g) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc. 
 
ART. 21 
Masuri de protectie a muncii. 
Operatorii serviciului de salubritate au urmatoarele obligatii : 

a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana ; 
b) asigurarea echipamentului de protectie si lucru pentru fiecare functie in parte, potrivit 

normativului in vigoare; 
c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare functie in parte; 
d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor; 
e) asigurarea drepturilor prevazute prin contractul individual de munca in cazul 

accidentarilor sau de invaliditate; 
f) asigurarea curatirii si spalarii masinilor, eurocontainerelor folosite zilnic. 
   

ANEXA NR. 1 A.  
LA CAIETUL DE SARCINI PENTRU ACTIVITATILE DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI INTRETINEREA 

CAILOR PUBLICE 
CAILE DE CIRCULATIE PE CARE SE EXECUTA MATURATUL MANUAL SAU MECANIC, INCLUZAND SI 

PARCARILE DE RESEDINTA 

Nr. 
Crt. 

Denumirea strazii 
Tip 
carosabil 

Dimensiune tronson strada 

Supraf. 
trotuar 
( mp) 

Frecventa 
intretinerii 
curateniei 

Manual/ 
mecanic 

Supr. 
(mp) 

 
Lung. 
(ml) 
 

Latim 
(ml) 

         

1. 1 Dec.  1918 asfalt 9100 1300 7  de 3 ori/sapt. mecanic 

2. 1 Mai asfalt 900 180 5  de 3 ori/sapt. mecanic 

3. 
22 Decembrie (pana la 
monumentul eroilor) 

asfalt 4000 500 8 
 

de 3 ori/sapt. mecanic 

4. 
22 Decembrie (de la 
monumentul eroilor 
pana la iesire) 

asfalt 13600 1700 8 
 

1 data/sapt. mecanic 

5. 9 Mai asfalt 1790 325 5,5  1 data/sapt. mecanic 

6. Aleea A asfalt 770 110 7  1 data/sapt. mecanic 

7. Aleea B asfalt 1000 100 10  1 data/sapt. mecanic 

8. Aleea Garii asfalt 3780 630 6  de 3 ori/sapt. mecanic 

9. 
Armatei( pana la 
paraul Botorca) 

asfalt 13200 1650 8 
 

de 3 ori/sapt. mecanic 

10. 
Armatei ( de la paraul 
Botorca pana la iesire) 

asfalt 9360 1170 8 
 

1 data/sapt. mecanic 

11. 
Avram Iancu ( pana la 
inters. cu str. 
Dezrobirii) 

asfalt 10400 1300 8 
 

de 3 ori/sapt. mecanic 
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12. 
Avram Iancu (de la str. 
Dezrobirii pana la 
iesire) 

asfalt 14700 2100 7 
 

1 data/sapt. mecanic 

13. Bradului asfalt 3375 750 4,5  1 data/sapt. mecanic 

14. Campului asfalt 1370 323 3,5-4,5  1 data/sapt. mecanic 

15. Cooperatiei asfalt 2265 365 5,5-6  1 data/sapt. mecanic 

16. Crangului asfalt 860 215 4  1 data/sapt. mecanic 

17. Crinului asfalt 755 151 5  1 data/sapt. mecanic 

18. C.F.R. asfalt 4980 830 6  1 data/sapt. mecanic 

19. Dr.Romul Boila asfalt 1080 180 6  1 data/sapt. mecanic 

20. Dezrobirii asfalt 1050 150 7  de 3 ori/sapt. mecanic 

21. 
Dr. V. Babes I 
( Victoriei-Armatei) 

asfalt 3570 510 7 
 

zilnic mecanic 

22. Eternitatii asfalt 1950 494 4-6  1 data/sapt. mecanic 

23. Fabricii asfalt 1400 200 7  de 2 ori/sapt. mecanic 

24. Frumoasa asfalt 2460 410 6  de 3 ori/sapt. mecanic 

25. Garoafei asfalt 3120 520 6  1 data/sapt. mecanic 

26. G.Cosbuc asfalt 5160 860 6  1 data/sapt. mecanic 

27. Gorunului asfalt 1510 275 5,5  1 data/sapt. mecanic 

28. Grivitei asfalt 1320 220 6  1 data/sapt. mecanic 

29. Horea 
asfalt+beto
n 

4200 700 6 
 

1 data/sapt. mecanic 

30. Industriei asfalt 2100 350 6  de 3 ori/sapt. mecanic 

31. Lt. V.Milea asfalt 1020 170 6  de 3 ori/sapt. mecanic 

32. Libertatii asfalt 2400 400 6  1 data/sapt. mecanic 

33. Liliacului asfalt 2400 400 6  1 data/sapt. mecanic 

34. Livezii beton 2160 540 4  1 data/sapt. mecanic 

35. Marinei asfalt 1380 230 6  1 data/sapt. mecanic 

36. Martisor asfalt 800 200 4  1 data/sapt. mecanic 

37. 
Mioritei I (Republicii-
Soimilor) 

asfalt 1050 150 7 
 

zilnic mecanic 

38. 
Mioritei II (Soimilor-
M.Eminescu) 

asfalt 3080 440 7 
 

1 data/sapt. mecanic 

39. Movilei asfalt 1630 367 3-5  1 data/sapt. mecanic 

40. 
M.Eminescu( pana la 
C.F.) 

asfalt 3600 600 6 
 

1 data/sapt. mecanic 

41. 
M.Eminescu( de la C.F. 
pana la inters.Luncii) 

calupuri 1860 310 6 
 

1 data/sapt. mecanic 

42. Mr. Gh. Manoiu calupuri 780 130 6  1 data/sapt. mecanic 

43. N.Balcescu asfalt 1800 200 9  de 2 ori/sapt. mecanic 

44. O.Goga asfalt 1880 368 4-5 
 

1 data/sapt. mecanic 

45. 
P.V.Moldovan(pana la 
AGROMEC S.A.) 

asfalt 6000 1000 6 
 

1 data/sapt. mecanic 

46. Pacii asfalt 4750 950 5  de 2 ori/sapt. mecanic 

47. Paltinis asfalt 2000 400 5  1 data/sapt. mecanic 

48. Pandurilor asfalt 3060 510 6  1 data/sapt. mecanic 

49. Partizanilor asfalt 3000 500 6  1 data/sapt. mecanic 

50. Pomilor asfalt 3500 700 5  1 data/sapt. mecanic 
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51. Pompelor asfalt 1760 320 5,5  1 data/sapt. mecanic 

52. Pompierilor asfalt 1320 220 6  1 data/sapt. mecanic 

53. Porumbeilor asfalt 2200 550 4  1 data/sapt. mecanic 

54. Piata Primariei asfalt 1680 240 7  zilnic mecanic 

55. Piata Trandafirilor asfalt 2280 380 6  de 3 ori/sapt. mecanic 

56. Rampei asfalt 5460 910 6  1 data/sapt. mecanic 

57. Republicii asfalt 12.650 1150 7-16  zilnic mecanic 

58. Randunelelor asfalt 2000 500 4  1 data/sapt. mecanic 

59. Rozelor asfalt 1045 190 5,5  1 data/sapt. mecanic 

60. Salviei asfalt 1545 278 5,5  1 data/sapt. mecanic 

61. Scolii asfalt 2400 400 6  de 3 ori/sapt. mecanic 

62. Soimilor asfalt 7980 1140 7  zilnic mecanic 

63. Stadionului asfalt 2460 410 6  zilnic mecanic 

64. Str.Piata Avram Iancu asfalt 1040 130 8  zilnic mecanic 

65. Tineretului asfalt 4320 420 6  1 data/sapt. mecanic 

66. 
Victoriei I  (Republicii- 
Lidl) 

asfalt 2944 368 8 
 

zilnic mecanic 

67. 
Victoriei II 
( Lidl- Aleea Garii) 

asfalt 2366 338 7 
 

de 3 ori/sapt. mecanic 

68. Viilor asfalt 3600 633 3,5-5,5  1 data/sapt.  

69. Viitorului asfalt 1250 250 5  de 3 ori/sapt. mecanic 

70. Zefirului asfalt 2550 510 5  1 data/sapt. mecanic 

71. Zorilor asfalt 3252 542 6  1 data/sapt. mecanic 

72. Custelnic asfalt 13200 2200 6  1 data/sapt. mecanic 

73. Aleea Casei de Cultura asfalt 1800 300 6 

 

de 3 ori/sapt. manual 

74. Trotuare str. Republicii 
asfalt si 
pavele 

   

3030 

zilnic manual 

75. 
Trotuar str. 
Stadionului (pe partea 
cu Muzeul) 

asfalt    

320 

zilnic manual 
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76. Trotuar pod Victoriei asfalt    

140 

de 3 ori/sapt. manual 

77. 
Trotuar de la pod pana 
la a 2a trecere pietoni-
dreapta 

asfalt si 
pavele 

   
410 

de 3 ori/sapt. manual 

78. 
Trotuar de la pod la 
str. Industriei 

asfalt    
90 

de 3 ori/sapt. manual 

79. 
Trotuar 1 Dec. 1918 
nr.1-3 

asfalt    
1700 

de 3 ori/sapt. manual 

80. 
Trotuar Penny 
(Soimilor) 

asfalt    
500 

de 3 ori/sapt. manual 

81. Trotuar Lidl asfalt    300 de 3 ori/sapt. manual 

82. 
Parcare str. Victor 
Babes (farm. Diana si 
in fata spital) 

asfalt    900 de 3 ori/sapt. manual 

83. Parcare str. Scolii nr.1 asfalt    185 de 3 ori/sapt. manual 

84. 
Parcare str. Scolii 
(spital copii) 

asfalt    105 de 3 ori/sapt. manual 

85. 
Parcare 22 Decembrie 
nr.2 

asfalt    200 de 3 ori/sapt. manual 

86. 
Parcare 1 Decembrie 
1918 nr. 46 

asfalt    200 de 3 ori/sapt. manual 

87. 
Platforma Dezrobirii 
nr.2 

asfalt    1600 de 3 ori/sapt. manual 

 
Nota 2 : Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj 
sau către instituții de neutralizare se vor efectua la solicitarea Primariei Municipiului Tarnaveni. 
 

   ANEXA NR. 1 B 
LA CAIETUL DE SARCINI PENTRU ACTIVITATILE DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI INTRETINEREA CAILOR 

PUBLICE  
 

CAILE DE CIRCULATIE PE CARE SE EXECUTA ACTIVITATILE DE INTRETINERE  A CURATENIEI 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
strazii 

Tip 
carosabil 

Dimensiune tronson strada 
Suprafata 

trotuar 
( mp) 

Frecventa 
intretinerii 
curateniei 

Interval 
orar 

Supr. 
 (mp) 

 
Lung. 
(ml) 

 

Latim. 
(ml) 

         

1. 1 Dec.  1918 asfalt 9100 1300 7  de 3 ori/sapt.  

2. 1 Mai asfalt 900 180 5  de 3 ori/sapt.  

3. 

22 
Decembrie 
(pana la 
monumentul 

asfalt 4000 500 8 

 

de 3 ori/sapt.  
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eroilor) 

4. 

22 
Decembrie 
(de la 
monumentul 
eroilor pana 
la iesire) 

asfalt 13600 1700 8 

 

1 data/sapt.  

5. 9 Mai asfalt 1790 325 5,5  1 data/sapt.  

6. Aleea A asfalt 770 110 7  1 data/sapt.  

7. Aleea B asfalt 1000 100 10  1 data/sapt.  

8. Aleea Garii asfalt 3780 630 6  de 3 ori/sapt.  

9. 

Armatei( 
pana la 
paraul 
Botorca) 

asfalt 13200 1650 8 

 

de 3 ori/sapt.  

10.

Armatei ( de 
la paraul 
Botorca pana 
la iesire) 

asfalt 9360 1170 8 

 

1 data/sapt.  

11.

Avram Iancu 
( pana la 
inters. cu str. 
Dezrobirii) 

asfalt 10400 1300 8 

 

de 3 ori/sapt.  

12.

Avram Iancu 
(de la str. 
Dezrobirii 
pana la 
iesire) 

asfalt 14700 2100 7 

 

1 data/sapt.  

13. Bradului asfalt 3375 750 4,5  1 data/sapt.  

14. Campului asfalt 1370 323 3,5-4,5  1 data/sapt.  

15. Cooperatiei asfalt 2265 365 5,5-6  1 data/sapt.  

16. Crangului asfalt 860 215 4  1 data/sapt.  

17. Crinului asfalt 755 151 5  1 data/sapt.  

18. C.F.R. asfalt 4980 830 6  1 data/sapt.  

19.
Dr.Romul 
Boila 

asfalt 1080 180 6 
 

1 data/sapt.  

20. Dezrobirii asfalt 1050 150 7   de 3 ori/sapt.  

21.
Dr. V. Babes I 
( Victoriei-
Armatei) 

asfalt 3570 510 7 
 

zilnic  

22. Eternitatii asfalt 1950 494 4-6  1 data/sapt.  

23. Fabricii asfalt 1400 200 7  de 2 ori/sapt.  

24. Frumoasa asfalt 2460 410 6  de 3 ori/sapt.  

25. Garoafei asfalt 3120 520 6  1 data/sapt.  

26. G.Cosbuc asfalt 5160 860 6  1 data/sapt.  

27. Gorunului asfalt 1510 275 5,5  1 data/sapt.  

28. Grivitei asfalt 1320 220 6  1 data/sapt.  

29. Horea 
asfalt+bet

on 
4200 700 6 

 
1 data/sapt.  

30. Industriei asfalt 2100 350 6  de 3 ori/sapt.  

31. Lt. V.Milea asfalt 1020 170 6  de 3 ori/sapt.  
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32. Libertatii asfalt 2400 400 6  1 data/sapt.  

33. Liliacului asfalt 2400 400 6  1 data/sapt.  

34. Livezii beton 2160 540 4  1 data/sapt.  

35. Marinei asfalt 1380 230 6  1 data/sapt.  

36. Martisor asfalt 800 200 4  1 data/sapt.  

37.
Mioritei I 
(Republicii-
Soimilor) 

asfalt 1050 150 7 
 

zilnic  

38.
Mioritei II 
(Soimilor-
M.Eminescu) 

asfalt 3080 440 7 
 

1 data/sapt.  

39. Movilei asfalt 1630 367 3-5  1 data/sapt.  

40.
M.Eminescu( 
pana la C.F.) 

asfalt 3600 600 6 
 

1 data/sapt.  

41.

M.Eminescu( 
de la C.F. 
pana la 
inters.Luncii) 

calupuri 1860 310 6 

 

1 data/sapt.  

42.
Mr. Gh. 
Manoiu 

calupuri 780 130 6 
 

1 data/sapt.  

43. N.Balcescu asfalt 1800 200 9  de 2 ori/sapt.  

44. O.Goga asfalt 1880 368 4-5  1 data/sapt.  

45.

P.V.Moldova
n(pana la 
AGROMEC 
S.A.) 

asfalt 6000 1000 6 

 

1 data/sapt.  

46. Pacii asfalt 4750 950 5  de 2 ori/sapt.  

47. Paltinis asfalt 2000 400 5  1 data/sapt.  

48. Pandurilor asfalt 3060 510 6  1 data/sapt.  

49. Partizanilor asfalt 3000 500 6  1 data/sapt.  

50. Pomilor asfalt 3500 700 5  1 data/sapt.  

51. Pompelor asfalt 1760 320 5,5  1 data/sapt.  

52. Pompierilor asfalt 1320 220 6  1 data/sapt.  

53. Porumbeilor asfalt 2200 550 4  1 data/sapt.  

54.
Piata 
Primariei 

asfalt 1680 240 7 
 

zilnic  

55.
Piata 
Trandafirilor 

asfalt 2280 380 6 
 

de 3 ori/sapt.  

56. Rampei asfalt 5460 910 6  1 data/sapt.  

57. Republicii  asfalt 12.650 1150 7-16  zilnic  

58.
Randunelelo
r 

asfalt 2000 500 4 
 

1 data/sapt.  

59. Rozelor asfalt 1045 190 5,5  1 data/sapt.  

60. Salviei asfalt 1545 278 5,5  1 data/sapt.  

61. Scolii asfalt 2400 400 6  de 3 ori/sapt.  

62. Soimilor asfalt 7980 1140 7  zilnic  

63. Stadionului asfalt 2460 410 6  zilnic  

64.
Str.Piata 
Avram Iancu 

asfalt 1040 130 8 
 

zilnic  

65. Tineretului   asfalt 4320 420 6  1 data/sapt.  
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66.
Victoriei I  
(Republicii- 
Lidl) 

asfalt 2944 368 8 
 

zilnic  

67.
Victoriei II 
( Lidl- Aleea 
Garii) 

asfalt 2366 338 7 
 

de 3 ori/sapt.  

68. Viilor asfalt 3600 633 3,5-5,5  1 data/sapt.  

69. Viitorului asfalt 1250 250 5  de 3 ori/sapt.  

70. Zefirului asfalt 2550 510 5  1 data/sapt.  

71. Zorilor asfalt 3252 542 6  1 data/sapt.  

72. Custelnic asfalt 13200 2200 6  1 data/sapt.  

73.
Aleea Casei 
de Cultura 

asfalt 1800 300 6 
 

de 3 ori/sapt.  

74.
Trotuare str. 
Republicii 

asfalt si 
pavele 

   
3030 

zilnic  

75.

Trotuar str. 
Stadionului 
(pe partea cu 
Muzeul) 

asfalt    

320 

zilnic  

76.
Trotuar pod 
Victoriei 

asfalt    
140 

de 3 ori/sapt.  

77.

Trotuar de la 
pod pana la 
a 2a trecere 
pietoni-
dreapta 

asfalt si 
pavele 

   

410 

de 3 ori/sapt.  

78.
Trotuar de la 
pod la str. 
Industriei 

asfalt    
90 

de 3 ori/sapt.  

79.
Trotuar 1 
Dec. 1918 
nr.1-3 

asfalt    
1700 

de 3 ori/sapt.  

80.
Trotuar 
Penny 
(Soimilor)   

asfalt    
500 

de 3 ori/sapt.  

81. Trotuar Lidl asfalt    300 de 3 ori/sapt.  

82.

Parcare str. 
Victor Babes 
(farm. Diana 
si in fata 
spital) 

asfalt    900 de 3 ori/sapt.  

83.
Parcare str. 
Scolii nr.1 

asfalt    185 de 3 ori/sapt.  

84.
Parcare str. 
Scolii (spital 
copii) 

asfalt    105 de 3 ori/sapt.  

85.
Parcare 22 
Decembrie 
nr.2 

asfalt    200 de 3 ori/sapt.  
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86.
Parcare 1 
Decembrie 
1918 nr. 46 

asfalt    200 de 3 ori/sapt.  

87.
Platforma 
Dezrobirii 
nr.2 

asfalt    1600 de 3 ori/sapt.  

 
 

ANEXA NR. 1.C 
LA CAIETUL DE SARCINI PENTRU ACTIVITATILE DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI INTRETINEREA 

CAILOR PUBLICE 
 

CAILE DE CIRCULATIE  NEMODERNIZATE PE CARE SE EXECUTA ACTIVITATILE DE INTRETINERE  A 
CURATENIEI O DATA PE LUNA 

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea strazii 
Tip 

carosabil 

Dimensiune tronson strada 

Supr. 
(mp) 

 
Lung. 
(ml) 

 

Latim. 
(ml) 

0 1 2 3 4 5 

1. 8 Martie macadam 1650 330 5 

2. Albinei macadam 1050 210 5 

3. Aviatiei macadam 1380 230 6 

4. Bailor macadam 1200 200 6 

5. Baltii macadam 900 180 5 

6. Bazinului macadam 880 220 4 

7. Cart. Dambau macadam 1000 200 5 

8. Cart.Livezii macadam 1400 280 5 

9. Cerbului macadam 2000 400 5 

10. Ciocarliei macadam 1600 400 4 

11. Codrului macadam 3150 630 5 

12. Crizantemelor macadam 720 180 4 

13. Dealului macadam 1320 330 4 

14. Dezrobirii macadam 1925 275 7 

15. Digului macadam 2400 480 5 

16.
Dr. V. Babes II (paralel 
calea ferata) 

macadam 1400 200 7 

17. Dumbravei macadam 840 210 4 

18. Fabricii macadam 700 100 7 

19. Fagului macadam 900 180 5 

20. Frasinului macadam 600 150 4 

21. G.Cosbuc macadam 2430 405 6 

22. Gradinilor macadam 1600 400 4 

23. Gruiete macadam 2040 340 6 

24. Infratirii macadam 1920 480 4 

25. Izvor macadam 600 120 5 

26. Lacramioarei macadam 1680 280 6 

27. Lebedei macadam 2500 500 5 
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28. Livezii macadam 640 160 4 

29. Luncii macadam 680 170 4 

30. Macesului macadam 1450 290 5 

31. Macului macadam 920 230 4 

32. Marasesti macadam 1080 180 6 

33. Martisor macadam 180 75 4 

34. Melodiei macadam 1450 290 5 

35. Mesteacanului macadam 1200 240 5 

36. Mierlei macadam 400 80 5 

37. Morii macadam 2200 550 4 

38. Muncii macadam 500 100 5 

39. M.Eminescu 
calupuri 

macadam 
3720 620 6 

40. Narciselor macadam 1320 330 4 

41. N.Balcescu macadam 1710 190 9 

42. P.V.Moldovan macadam 3900 650 6 

43. Paltinis macadam 800 160 5 

44. Pasaj Carbid macadam 440 110 4 

45. Pasaj Clor macadam 520 130 4 

46. Petru Maior macadam 2900 580 5 

47. Pinului macadam 480 80 6 

48. Plevnei macadam 1860 310 6 

49. Plopilor macadam 3150 630 5 

50. Plugarilor macadam 4750 950 5 

51. Primaverii macadam 560 140 4 

52. Progresului macadam 1680 280 6 

53. Piata Obor macadam 2600 130 4 

54. Recoltei macadam 2700 450 6 

55. Randunelelor macadam 600 150 4 

56. Raului macadam 750 150 5 

57. Salcamilor macadam 800 200 4 

58. Secerii macadam 600 120 5 

59. Sticlarilor macadam 1380 230 6 

60. Stelelor macadam 650 130 5 

61. Teilor macadam 1260 210 6 

62. Timisului macadam 780 130 6 

63. Tarnavei pavele 720 120 6 

64. Toamnei macadam 480 80 6 

65. Tractoristilor macadam 1560 260 6 

66. Turnisor macadam 800 200 4 

67. Tutunului macadam 960 160 6 

68. Urcusului macadam 200 50 4 

69. Vadului macadam 5000 1000 5 

70. Viticultorilor macadam 2100 420 5 

                
 
 

ANEXA NR. 2  
LA CAIETUL DE SARCINI  
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INDICATORI DE PERFORMANTA 
 

ACTIVITATILE DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI  INTRETINEREA CAILOR PUBLICE DIN 
MUNICIPIUL TARNAVENI 

 

 

 
Nr. 
Crt. 

 
INDICATORI DE PERFORMANTA 

TRIMESTRUL  
Total 
an 

I II III IV 

1. Indicatori de performanta generali 

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI INTRETINEREA CAILOR PUBLICE 

 a) numarul de solicitari de imbunatatire a 
parametrilor de calitate ai activitatii prestate, 
rezolvate, raportat la numarul total de cereri 
de imbunatatire a activitatii, pe categorii de 
activitati 

 
 
90% 

 
 
90% 

 
 
90% 

 
 
90% 

 
 
90% 

1.2. MASURAREA SI GESTIUNEA CANTITATII SERVICIILOR PRESTATE 

 a) numarul de reclamatii rezolvate privind 
cantitatile de servicii prestate, raportat la 
numarul total de reclamatii privind cantitatile 
de servicii prestate 

 
 
95% 

 
 
95% 

 
 
95% 

 
 
95% 

 
 
95% 

 b) ponderea din numarul de reclamatii de la 
lit.b) care s-au dovedit justificate 

1% 1% 1% 1% 1% 

 c) procentul de solicitari de la lit.c)care au 
fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare 

100% 100% 100% 100% 100% 

 d) numarul de sesizari din partea agentilor de 
protectia mediului raportat la numarul total 
de sesizari din partea autoritatilor centrale si 
locale. 

 
< 5% 
 

 
< 5% 
 

 
< 5% 
 

 
< 5% 
 

 
< 5% 
 

 e) numarul anual de sesizari din partea 
agentilor de sanatate publica raportat la 
numarul total de sesizari din partea 
autoritatilor centrale si locale 

 
< 5% 
 

 
< 5% 
 

 
< 5% 
 

 
< 5% 
 

 
< 5% 
 

 f) penalitatile contractuale totale aplicate de 
autoritatile administratiei publice locale 
raportate la valoarea prestatiei, pe activitati. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.3. FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR 

 a) numarul de reclamatii privind facturarea  
0,6% 

 
0,6% 

 
0,6% 

 
0,6% 

 
0,6% 

 b) procentul de reclamatii de la lit.a) 
rezolvate in mai putin de 30 zile 

100% 100% 100% 100% 100% 

 c) procentul de reclamatii de la lit.a) care s-au 
dovedit justificate 

20% 20% 20% 20% 20% 

 d) valoarea totala a facturilor incasate 
raportate la valoarea totala a facturilor 
emise, pe categorii de activitati 

80% 80% 80% 80% 80% 
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1.4. RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR 

 a) numarul de sesizari scrise, raportate la 
numarul total de utilizatori, pe activitati si 
categorii de utilizatori 

0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

 b)procentul din totalul de la it.a) la care s-a 
raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile 

100% 100% 100% 100% 100% 

 c) procentul din totalul de la lit.a) care s-a 
dovedit a fi intemeiat 

10% 10% 10% 10% 10% 

2. INDICATORI DE PRFORMANTA GARANTATI 

2.1. INDICATORI DE PRTFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA DE PRESTARE A SERVICIULUI 

 a)numarul de sesizari scrise privind 
nerespectarea de catre operator a obligatiilor 
din licenta 

0% 0% 0% 0% 0% 

 b) numarul de incalcari ale obligatiilor 
operatorilor rezultate din analizele si 
controalele organismelor abilitate 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

2.2. INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM 
CONTRACTULUI DE FURNIZARE / PRESTARE 

 a) Numarul de utilizatori care au primit 
despagubiri datorate culpei operatorului sau 
daca s-au imbolnavit din cauza nerespectarii 
conditiilor corespunzatoare de prestare a 
activitatii 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 b)valoarea despagubirilor acordate de 
operator pentru situatiile de la lit.a) raportata 
la valoarea totala facturata aferenta activitatii 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 c) numarul de neconformitati constatate de 
autoritatea administratiei publice locale, pe 
activitati 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 

• Raportarea indeplinirii indicatorilor se va face anual. Indicatorii stabiliti pot fi ajustati 
(modificati,suplimentati) pe parcursul derularii contractului prin act aditional la 
contractul incheiat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA NR. 3 
LA CAIETUL DE SARCINI PENTRU ACTIVITATILE DE DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI  

INTRETINEREA CAILOR PUBLICE 
      SANCŢIUNI 
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Nr. 
crt. 

Descrierea faptei care intra 
sub incidenta sanctiunii 

Contraventii Cuantumul amenzii 

Pentru 
persoane 

fizice 
(lei) 

Pentru persoane juridice 
(lei) 

SANCTIUNI PENTRU OPERATORII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE 

1 Refuzul operatorilor de a 
pune la dispoziţie autorităţii 
de reglementare competente 
datele şi informaţiile 
solicitate sau furnizarea 
incorectă şi incompletă de 
date şi informaţii necesare 
desfăşurării activităţii 
acesteia; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 
(3) lit. b 

 10.000-50.000 

2 Furnizarea/prestarea 
serviciului de salubrizare în 
afara parametrilor tehnici 
cantitativi şi calitativi 
adoptaţi prin contractul de 
delegare a gestiunii şi a 
prezentului Regulament; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(3) lit. c 

 10.000-50.000 

3 Neaplicarea măsurilor 
stabilite cu ocazia activităţilor 
de control; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 
(4) lit. b 

 30.000-50.000 

4 Practicarea unor preţuri şi 
tarife mai mari decât cele 
aprobate de autorităţile 
administraţiei publice locale, 
în baza metodologiilor 
stabilite de autorităţile de 
reglementare competente; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 
(4) lit. e 

 30.000-50.000 

5 Prestarea de către operator a 
uneia dintre activităţile 
reglementate de Legea nr. 
101/2006 fără aprobarea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale prin hotărârea 
de dare în administrare, 
respectiv hotărârea de 
atribuire a contractului de 
delegare a gestiunii; 

L. 101/2006 
Art. 30 (1) 

lit. a 

 30.000-50.000 

6 Încălcarea de către operatori 
a prevederilor 
reglementărilor tehnice şi 
comerciale, inclusiv a 
regulamentelor-cadru ale 
serviciilor, stabilite de 
autorităţile de reglementare 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 
(3) lit. a 

 10.000-50.000 
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competente, precum şi 
nerespectarea condiţiilor 
asociate licenţelor; 

7 Refuzul operatorilor de a se 
supune controlului şi de a 
permite verificările şi 
inspecţiile prevăzute prin 
reglementări sau dispuse de 
autoritatea de reglementare 
competentă, precum şi 
obstrucţionarea acesteia în 
îndeplinirea atribuţiilor sale; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 
(4) lit. a 

 30.000-50.000 

8 Furnizarea/prestarea 
serviciilor de utilităţi publice 
de către operatori fără licenţă 
eliberată potrivit prevederilor 
prezentei legi sau cu licenţă a 
cărei valabilitate a expirat; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(4) lit. c 

 30.000-50.000 

9 Nerespectarea de către 
operatori a normelor privind 
protecţia igienei publice şi a 
sănătăţii populaţiei, a 
mediului de viaţă al 
populaţiei şi a mediului; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 
(4) lit. h 

 30.000-50.000 

10 Sistarea nejustificată a 
serviciului sau refuzul de a 
relua activitatea  după 
achitarea la zi a debitelor 
restante; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(2) lit. c 

 5.000-10.000 

SANCTIUNI PENTRU UTILIZATORII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE 

 
11 

Abandonarea sau 
depozitarea deşeurilor 
menajere, stradale, a 
molozului şi a ambalajelor pe 
spaţiile verzi, căile de 
comunicaţie, în locurile 
publice sau în alte locuri 
decât cele special amenajate; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
300-600 

 
600-2000 

12 Neluarea  măsurilor necesare 
pentru menţinerea curăţeniei 
în curţile imobilelor de către 
proprietar sau chiriaş ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 
100-400 

 
 
400-800 

13 Neefectuarea  curăţeniei 
locurilor de parcare pe care le 
au în folosinţă din domeniul 
public.  

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

70-140 340-760 

14 Neefectuarea sau efectuarea 
 necorespunzătoare a 
operaţiilor de menţinere a 
curăţeniei trotuarelor, 
santurilor si taluzelor din 
dreptul locuinţelor sau 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
120-340 

 
340-760 
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sediilor; 

15 Neluarea măsurilor de 
salubrizare sau de 
împrejmuire a terenurilor 
neocupate din intravilan de 
către proprietari sau 
administratori, precum şi 
neluarea măsurilor de 
salubrizare a terenurilor 
(neocupate productiv sau 
funcţional) în lungul căilor de 
comunicaţie şi feroviare, 
inclusiv gări şi autogări ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 
 
 
 

60-120 

 
 
 
 
 

120-220 

16 Neluarea de către proprietarii 
terenurilor riverane lacurilor 
şi apelor curgătoare de pe 
teritoriul localităţii a 
măsurilor de curăţenie 
pentru zonele/ porţiunile de 
mal cu care se învecinează ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
60-120 

 
120-220 

17 Neluarea măsurilor necesare 
menţinerii curăţeniei pe 
spaţiile verzi ce le delimitează 
proprietatea de către 
asociaţiile de proprietari ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
100-400 

 
400-800 

18 Neefectuarea de către 
persoanele fizice şi juridice a 
operaţiunilor de înlăturare a 
zăpezii, gheţii sau poleiului de 
pe porţiunile de trotuar din 
dreptul locuinţelor proprii 
sau sediilor acestora ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 
 

200-400 

 
 
 

560-1100 

19 Împiedicarea/obstrucţionarea 
operatorilor de a efectua 
operaţiunile de maturare si 
deszăpezire prin blocarea 
străzilor şi/sau trotuarelor cu 
autovehicule parcate în locuri 
nepermise sau în mod 
neregulamentar ori cu 
mărfuri şi ambalaje ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
220-560 

 

20 Aruncarea în altă parte decât 
la locul anume destinat 
(coşurile de gunoi stradale) a 
hârtiilor, a cojilor de seminţe 
sau fructe şi a resturilor de 
obiecte, ori comiterea altor 
fapte care au ca rezultat 
murdărirea străzilor, 
parcurilor, pieţelor, 
mijloacelor de transport în 
comun, a altor locuri  sau 
clădiri publice, ori pot cauza 
înfundarea instalaţiilor de 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

100-300  



  Anexa 1 E la HCL nr. 

canalizare; 

21 Rasturnarea continutului ori 
deteriorarea cosurilor din 
reteaua stradala, destinate 
depunerii hartiilor si 
resturilor; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 

200-300 

 
 

22 Utilizarea coşurilor de gunoi 
stradale în alte scopuri decât 
pentru depozitarea deşeurilor 
de dimensiuni mici ( resturi 
de ambalaje, hârtii, ţigări 
stinse etc) ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 
 

100-300 

 
 
 
 

23 
 

Curatarea sau spalarea 
rufelor, zarzavaturilor, 
vehiculelor si altor obiecte, 
curatarea ori depozitarea de 
obiecte la fantanile si 
izvoarele publice, cat si 
murdarirea zonei acestora; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

100-200  

24 Raspandirea  direct pe sol 
(curti, gradini, strazi,santuri, 
locuri riverane) sau in 
bazinele naturale de apa a 
apelor uzate, menajere si 
industriale, a uleiurilor uzate; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

220-540 540-1100 

25 Efectuarea de reparaţii si 
intretinerea autovehiculelor 
care pot produce scurgerea 
uleiurilor, carburanţilor şi 
lubrifianţilor sau de lichide 
rezultate din spălarea 
autovehiculelor; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

200-500  

26 Lipirea afişelor în alte locuri 
decât cele special prevăzute 
sau  aprobate de către 
autoritatea administraţiei 
publice locale ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 

220-440 

 
440-1100 

27 Depozitarea materialelor de 
construcţii pe domeniul 
public sau privat al localităţii, 
fără aprobarea prealabilă a 
primăriei ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 

340-660 

 
 

560-1100 

28 Depozitarea  de marfuri, 
produse, ambalaje sau alte 
materiale, in parcuri, zone 
verzi, pe strazi si trotuare sau 
in alte locuri destinate 
publicului, cat si sub portile 
de acces; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

120-220 340-560 

29 Blocarea gurilor de canal prin 
depozitarea de deşeuri, 
pământ sau moloz rezultate 
din deşeurile de construcţii ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 

340-660 

 
 

560-1100 

30 Organizarea L. 51/2006   
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necorespunzătoare a 
şantierelor de construcţii prin 
lipsa de împrejmuire, 
nemenţinerea curăţeniei, 
lipsa plăcuţei indicatoare  cu 
denumirea  obiectivului, 
identificarea constructorului 
şi durata lucrării ; 

Art. 47 al. 
(5) 

 
 
 

60-120 
 
 

 
 
 

120-220 
 
 

31 Necuratirea mijloacelor de 
transport si utilajelor la 
intrarea pe drumurile 
publice; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

220-440 1100-1600 

32 Trecerea cu animale in turme 
sau cirezi prin pietele sau pe 
strazile municipiului. 
Animalele destinate pentru 
abator sau ingrasatorii pot fi 
transportate in vehicule cu 
exceptia turmelor de 
transhumanta; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

220-440  

33 Circulatia cu orice fel de 
vehicul incarcat cu furaje sau 
alte materiale, cat si tararea 
de obiecte care prin natura 
lor sau prin modul incarcarii 
sau transportarii ar periclita 
curatenia publica, ori ar 
degrada arterele de 
circulatie, precum si lipsa 
sacilor colectori de dejectii la 
animalele de tractiune sau 
folosirea de saci colectori 
improvizati; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

220-440  

34 Circulatia pe arterele 
municipiului a 
autovehiculelor cu roti 
dintate sau senilate si fara 
bandaje de protectie; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

1100-
2200 

 

35 Circulatia vehiculelor cu 
tractiune animala, in zonele 
asfaltate, fara dotare cu roti 
cu pneuri; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

220-660  

36 Plimbarea pe domeniul public 
(alei, trotuare, parcuri,sau 
alte locuri amenajate pentru 
agrement), a animalului de 
companie, fara ca 
proprietarul sau persoana 
care are in grija animalul 
respectiv, sa detina materiale 
necesare pentru curatarea 
locului si evacuarea 
dejectiilor fiziologice (mănuşi 
si pungi de unica folosinta); 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

120-560  
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            Cuantumul  amenzilor prevazute in prezenta anexa vor fi  actualizate periodic prin Hotarare a 
Consiliului Local.                            
 Dispozitiile referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile  Ordonantei Guvernului        
nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea        
nr.180/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

                                                                                                    Întocmit 
Comisia de coordonare si supervizare 
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CAIET DE SARCINI 

PENTRU ACTIVITATILE DE CURATARE SI TRANSPORT ZAPADA DE PE CAILE PUBLICE SI 
MENTINEREA IN FUNCTIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU INGHET 

 
ART. 1 
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatile de curatare si de transport al zapezii 
de pe caile publice si de mentinere in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, in 
conditiile legii, in municipiul Tarnaveni. 
ART. 2 
Caile de circulatie pe care se asigura curatarea zapezii sunt prevazute in anexa nr. 1. 
ART. 3 
Toate statiile mijloacelor de transport in comun si trecerile de pietoni vor fi deszapezite cu 
prioritate, inaintea sau odata cu actiunea de pe calea publica respectiva. 
ART. 4 
(1) Primaria Municipiului Tarnaveni va indica, in functie de necesitati, zonele de pe care se va 
incarca si transporta zapada si gheata. 
(2) Zapada si gheata colectata din municipiul Tarnaveni se va depozita pe un loc stabilit de 
Primaria Municipiului Tarnaveni, situat la circa 2 km de centrul municipiului. 
ART. 5 
Lista drumurilor publice ce trebuie mentinute in functiune prin combaterea poleiului si a 
inghetului sunt cele din anexa nr. 2. 
ART. 6 
Pentru prevenirea depunerii zapezii, impotriva inghetului si pentru combaterea formarii 
poleiului se va utiliza amestec nisip cu sare macinata in proportie 70/30% . 
ART. 7 
Dotarea minima pentru asigurarea deszapezirii si mentinerii strazilor pe timp de polei sau 
inghet in municipiul Tarnaveni este: 
- autospeciale  pentru împrastiat material antiderapant  (sararite):  minim   1  bucată; 
- autobasculante  pentru transportat zapada și/sau  gheata: minim  1  bucată; 
- plug zapada  strazi: minim 1 buc; 
- plug zapada  trotuare: minim 1 buc; 
- incarcator  frontal (buldoexcavator):   minim 1 bucată. 
Dotarea minima obligatorie trebuie să fie permanent functionala, în stare de operativitate. 
ART. 8 
Nu se va deversa zapada in reteaua de canalizare (rigole, canale deschise, etc.) din cauza 
strazilor inguste si a  afectarii circulatiei rutiere. 
 Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare 
avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.   
ART. 9 
Operatorul serviciului de salubrizare, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, va 
constitui si va mentine un stoc mimim de 100 t nisip si 45 t sare,  materiale antiderapante ce 
vor fi folosite in actiunea de combatere a poleiului si zapezii. 
 
ART. 10 
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Prestarea activitatilor de curatare si transport al zapezii de pe caile publice si mentinerea in 
functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet se vor executa astfel incat sa se 
realizeze: 
a) continuitatea activitatii pe toata durata sezonului rece, indiferent de conditiile meteo, cu 
respectarea prevederilor contractuale; 
b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarilor; 
c) controlul calitatii serviciului prestat; 
d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii; 
e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administratiei 
publice locale, in conditiile legii, respectiv HCL nr.43/ 31.03.2016 privind aprobarea 
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Mures. 
g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv 
reducerea costurilor de prestare a serviciului; 
h) asigurarea capacitatii de curatare mecanizata a tuturor cailor publice, pentru prestarea 
serviciului in intreaga arie administrativ-teritoriala incredintata; 
i) asigurarea capacitatilor de incarcare si transport al zapezii in vederea descarcarii in locurile 
care au fost autorizate in acest scop; 
j) asigurarea utilajelor si a intregii cantitati de material antiderapant necesare combaterii 
poleiului de pe caile publice; 
k) mentinerea in functiune a parcului auto, in vederea exploatarii eficiente a acestuia, 
incadrarii in normele nationale privind emisiile poluante si asigurarea unui serviciu de 
calitate; 
l) posibilitatea de a interveni in maximum 1 ora de la avertizarea transmisa de catre Primaria 
Municipiului Tarnaveni sau Serviciul Circulatie al Politiei Nationale la un numar de telefon 
pus la dispozitie de catre prestator.  
m) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat . 
ART. 11  
Diverse 
Operatorul serviciului de salubritate are urmatoarele obligatii : 

a) intregul personal va fi instruit corespunzator specificului activitatii sale. 
b) in cadrul procesului de instruire, vor fi reamintite normele privind protectia 

muncii, pe specificul serviciilor si a locurilor de munca, inclusiv principalele 
indatoriri pe linie de paza contra incendiilor. 

c) aplicarea masurilor de tehnica securitatii muncii si PSI pe toata perioada prestarii 
serviciilor de intretinere pe timp de iarna revine contractantului in totalitate.  

d)  mijloacele auto de interventie trebuie sa respecte toate cerintele legale in 
domeniul circulatiei pe caile publice si al asigurarii la accidente  pentru  persoane 
si bunuri .                                
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ANEXA NR. 1 A 
LA CAIETUL DE SARCINI PENTRU ACTIVITATILE DE CURATARE SI TRANSPORT ZAPADA DE PE 
CAILE PUBLICE SI MENTINEREA IN FUNCTIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU INGHET 

 
CAILE PE CARE SE EXECUTA ACTIVITATEA DE CURATARE A ZAPEZII 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
strazii 

Grad de 
prioritate  

 
 

URGENTA 

Supr. 
Strazii 
(mp) 

Lung. 
(ml) 

 

Latim. 
(ml) 

Tip imbracaminte  (ml) 

asfalt 
calupur

i 
pavele 

                         
macada

m 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 Dec.  1918 I 9100 1300 7 1300    

2 1 Iunie IV 1320 330 4 330    

3 1 Mai II 900 180 5 180    

4 22 Decembrie I 17600 2200 8 2200    

5 8 Martie IV 1650 330 5    330 

6 9 Mai II 1790 325 5,5 325    

7 Albinei IV 1050 210 5    210 

8 Aleea A III 770 110 7 110    

9 Aleea B III 1000 100 10 100    

10 Aleea Garii I 3780 630 6 630    

11 Armatei I 22560 2820 8 2820    

12 Aviatiei IV 1380 230 6    230 

13 Avram Iancu I 25100 3400 7-8 3400    

14 Bailor IV 1200 200 6    200 

15 Baltii IV 900 180 5    180 

16 Bazinului IV 880 220 4    220 

17 Bradului II 3375 750 4,5 750    

18 Cart. Dambau IV 1000 200 5    200 

19 Cart.Livezii IV 1400 280 5 200   80 

20 Cerbului IV 2000 400 5    400 

21 Campului III 1370 323 3,5-4,5 323    

22 Ciocarliei IV 1600 400 4    400 

23 Codrului III 3150 630 5    630 

24 Cooperatiei IV 2265 365 5,5-6     

25 Crangului III 860 215 4 215    

26 Crinului III 755 151 5 151    

27 Crizantemelor IV 720 180 4    180 

28 C.F.R. II 4980 830 6 830    

29 Dr.Romul Boila III 1080 180 6 180    

30 Dealului IV 1320 330 4    330 

31 Dezrobirii III 2975 425 7 150   275 
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32 Digului IV 2400 480 5    480 

33 
Dr. V. Babes I 
( Victoriei-
Armatei) 

I 3570 510 7 510    

34 
Dr. V. Babes II 
(paralel calea 
ferata) 

II 1400 200 7    200 

35 Dumbravei IV 840 210 4    210 

36 Eternitatii II 1950 494 4-6 494    

37 Fabricii II 2100 300 7 200   100 

38 Fagului IV 900 180 5    180 

39 Frasinului IV 600 150 4    150 

40 Frumoasa II 2460 410 6 410    

41 Garoafei III 3120 520 6 520    

42 G.Cosbuc III 7590 1265 6 860   405 

43 Gorunului III 1510 275 5,5 275    

44 Gradinilor III 1600 400 4    400 

45 Grivitei IV 1320 220 6 220    

46 Gruiete IV 2040 340 6    340 

47 G.Enescu IV 1860 310 6 310    

48 Horea II 4200 700 6 700    

49 Industriei II 2100 350 6 350    

50 Infratirii IV 1920 480 4    480 

51 Izvor IV 600 120 5    120 

52 Lt. V.Milea II 1020 170 6 170    

53 Lacramioarei IV 1680 280 6          280 

54 Lebedei IV 2500 500 5    500 

55 Libertatii III 2400 400 6 400    

56 Liliacului II 2400 400 6 400    

57 Livezii II 2800 700 4 540   160 

58 Luncii IV 680 170 4    170 

59 Macesului IV 1450 290 5    290 

60 Macului IV 920 230 4    230 

61 Marasesti IV 1080 180 6    180 

62 Marinei IV 1380 230 6    230 

63 Martisor IV 1100 275 4 200   75 

64 Melodiei IV 1450 290 5    290 

65 Mesteacanului IV 1200 240 5    240 

66 Mierlei IV 400 80 5    80 

67 
Mioritei I 
(Republicii-
Soimilor) 

I 1050 150 7 150    

68 
Mioritei II 
(Soimilor-
M.Eminescu) 

II 3080 440 7 440    

69 Morii IV 2200 550 4    550 
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70 Movilei III 1630 367 3-5 367    

71 Muncii IV 500 100 5    100 

72 M.Eminescu II 7320 1220 6 600 310  310 

73 Mr. Gh. Manoiu II 780 130 6  130   

74 Narciselor III 1320 330 4    330 

75 N.Balcescu II 3510 390 9 200   190 

76 O.Goga III 1880 368 4-5 368    

77 P.V.Moldovan II 9900 1650 6 1000   650 

78 Pacii III 4750 950 5 950    

79 Paltinis II 2800 560 5 400   160 

80 Pandurilor IV 3060 510 6 510   ` 

81 Partizanilor III 3000 500 6 500    

82 Pasaj Carbid IV 440 110 4    110 

83 Pasaj Clor IV 520 130 4    130 

84 Petru Maior IV 2900 580 5    580 

85 Pinului IV 480 80 6    80 

86 Plevnei IV 1860 310 6    310 

87 Plopilor IV 3150 630 5    630 

88 Plugarilor III 5000 1000 5 50   950 

89 Pomilor III 3500 700 5 700    

90 Pompelor II 1760 320 5,5 320    

91 Pompierilor II 1320 220 6 220    

92 Porumbeilor III 2200 550 4 550    

93 Primaverii IV 560 140 4    140 

94 Progresului IV 1680 280 6    280 

95 Piata Obor III 2600 130 4    130 

96 Piata Primariei II 1680 240 7 240    

97 
Piata 
Trandafirilor 

II 2280 380 6 380    

98 Rampei II 5460 910 6 910    

99 Recoltei IV 2700 450 6    450 

100 Republicii  I 12.650 1150 7-16 1150    

101 Randunelelor IV 2600 650 4 500   150 

102 Raului IV 750 150 5    150 

103 Rozelor III 1045 190 5,5 190    

104 Salcamilor IV 800 200 4    200 

105 Salviei IV 1545 278 5,5 278    

106 Scolii II 2400 400 6 400    

107 Secerii IV 600 120 5    120 

108 Soimilor I 7980 1140 7 1140    

109 Stadionului II 2460 410 6 410    

110 Sticlarilor IV 1380 230 6    230 

111 Stelelor IV 650 130 5    130 

112 
Str.Piata Avram 
Iancu 

II 1040 130 8 130    

113 Teilor IV 1260 210 6    210 
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114 Timisului IV 780 130 6    130 

115 Tineretului   III 4320 420 6 420    

116 Tarnavei IV 720 120 6   120  

117 Toamnei IV 480 80 6    80 

118 Tractoristilor IV 1560 260 6    260 

119 Turnisor IV 800 200 4    200 

120 Tutunului IV 960 160 6    160 

121                                                                                                                          Urcusului IV 200 50 4    50 

122 Vadului IV 5000 1000 5    1000 

123 
Victoriei I  
(Republicii- Lidl) 

I 2944 368 8 368    

124 
Victoriei II 
( Lidl- Aleea 
Garii) 

II 2366 338 7 338    

125 Viilor III 2580 633 3,5-5,5 633    

126 Viitorului II 1250 250 5 250    

127 Viticultorilor III 2100 420 5    420 

128 Zefirului III 2550 510 5 510    

129 Zorilor III 3252 542 6 542    

130 
Var. DJ 107 
intrav. 

III 4200 600 7 600    

131 Custelnic III 13200 2200 6 2200    

132 Bobohalma III 11000 2000 5.5 2000    

133 
Aleea Casei de 
Cultura 

II 1800 300 6 300    

134 
Trotuare str. 
Republicii 

II 
3030 

  
 

3030   

135 

Trotuar str. 
Stadionului (pe 
partea cu 
Muzeul) 

II 

320 

  

320 

   

136 
Trotuar pod 
Victoriei 

II 
140 

  
140 

   

137 

Trotuar de la 
pod pana la a 2a 
trecere pietoni-
dreapta 

II 

 
410 

  60 

  
350 

 

138 
Trotuar de la 
pod la str. 
Industriei 

II 
90 

  
90 

   

139 
Trotuar 1 Dec. 
1918 nr.1-3 

I 
1700 

  
1700 

   

140 
Trotuar Penny 
(Soimilor)   

I 
500 

  
500 

   

141 Trotuar Lidl I 300   300    
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142 

Parcare str. 
Victor Babes 
(farm. Diana si 
in fata spital) 

I 900   900    

143 
Parcare str. 
Scolii nr.1 

I 185   185    

144 
Parcare str. 
Scolii (spital 
copii) 

I 105   105    

145 
Parcare 22 
Decembrie nr.2 

I 200   200    

146 
Parcare 1 
Decembrie 1918 
nr. 46 

I 200   200    

147 
Platforma 
Dezrobirii nr.2 

I 1600   1600    

 
NOTA: Pe strazile prevazute cu Urgenta III si IV se va interveni la solicitarea Primariei 
Municipiului Tarnaveni 

 
 
 

 
ANEXA NR . 1B 
LA CAIETUL DE SARCINI PENTRU ACTIVITATILE DE CURATARE SI TRANSPORT ZAPADA DE PE 
CAILE PUBLICE SI MENTINEREA IN FUNCTIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU INGHET 

 
LISTA CAILOR DE CIRCULATIE CARE TREBUIE MENTINUTE IN FUNCTIUNE  

PRIN COMBATEREA POLEIULUI SI A INGHETULUI 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea strazii 
Grad 

prioritate 
 URGENTA 

Suprafata 
strazii 
(mp) 

 
Lungime 

(ml) 
 

Latime 
(ml) 

Tip imbracaminte  (ml) 

asfalt 
 

calupuri 
 

pavele 
macadam 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 Decembrie 1918   I 9100 1300 7 1300    

2. 1 Mai II 900 180 5 180    

3. 22 Decembrie I 17600 2200 8 2200    

4. 8 Martie III 1650 330 5    330 

5. 9 Mai III 1790 325 5,5 325    

6. Aleea Garii I 3780 630 6 630    

7. Armatei I 22560 2820 8 2820    

8. Avram Iancu I 25100 3400 7-8 3400    

9. Bradului II 3.375 750 4,5 750    

10. Campului III 1370 323 3,5-4,5 323    

11. Codrului III 3150 630 5    630 

12. Crangului III 860 215 4 215    

13. Crinului III 755 151 5 151    
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14. C.F.R. III 4980 830 6 830    

15. Dezrobirii III 2975 425 7 150   275 

16.
Dr. V. Babes I 
(Victoriei-Armatei) 

I 3570 510 7 510    

17.
Dr. V.Babes II 
( paralel calea 
ferata) 

II 1400 200 7    200 

18. Eternitatii III 1950 494 4-6 494    

19. Fabricii II 2100 300 7 200   100 

20. Fagului III 900 180 5    180 

21. Frasinului III 600 150 4    150 

22. Frumoasa II 2460 410 6 410    

23. G.Cosbuc III 7590 1265 6 860   405 

24. Horea II 4200 700 6 700     

25. Industriei II 2100 350 6 350    

26. Lt. V. Milea II 1020 170 6 170    

27. Libertatii III 2400 400 6 400    

28. Liliacului III 2400 400 6 400    

29. Livezii III 2800 700 4 540   160 

30. Mierlei III 400 80 5    80 

31.
Mioritei I  
(Republicii - 
Soimilor) 

II 1050 150 7 150    

32. Movilei III 1630 367 3-5 367    

33. M. Eminescu II 7320 1220 6 600 310  310 

34. Mr. Gh. Manoiu III 780 130 6  130   

35. Narciselor III 1320 330 4    330 

36. N. Balcescu II 1800 200 9 200    

37. O. Goga III 1880 368 4-5 368    

38. Pref.V. Moldovan II 9900 1650 6 1000   650 

39. Pacii   II 4750 950 5 950    

40. Paltinis II 2800 560 5 400   160 

41. Petru Maior III 2900 580 5    580 

42. Plugarilor III 5000 1000 5 50   950 

43. Pompelor III 1760 320 5,5 320    

44. Pompierilor II 1320 220 6 220    

45.

Piata Primariei 
(inclusiv 
intersectia cu str. 
Eternitatii, Livezii 
si Frasinului) 

II 2380 340 7 340    

46. Piata Trandafirilor II 2280 380 6 380    

47. Rampei  II 5460 910 6 910    

48. Republicii   I 12650 1150 7-16 1150    

49. Rozelor III 1045 190 5,5 190    

50. Scolii II 2400 400 6 400    

51. Soimilor I 7980 1140 7 1140    

52. Stadionului II 2460 410 6 410    

53. Str. Piata A.Iancu II 1040 130 8 130    



                                                                                                                         Anexa 1 F la HCL nr. 

54.
Victoriei I 
(Republicii-Lidl) 

I 2944 368 8 368 
   

55.
Victoriei II 
(Lidl-Aleea Garii) 

II 2366 338 7 338 
   

56. Viilor III 2580 633 3,5-5,5 633    

57. Viitorului II 1250 250 5 250    

58. Viticultorilor III 2100 420 5    420 

59.
Zorilor (intersectie 
cu pref. V. 
Moldovan) 

III 400 100 4 100 
   

60.
Var. DJ 107 
intravilan 

III 4200 600 7 600    

61. Custelnic III 13200 2200 6 2200    

62. Bobohalma III 11000 2000 5,5 2000    

63.
Aleea Casei de 
Cultura 

II       1800 300 6 300 
   

64.
Trotuare str. 
Republicii 

I 
3030 

  
 

3030   

65.
Trotuar str. 
Stadionului (pe 
partea cu Muzeul) 

I 
320 

  
320 

   

66.
Trotuar pod 
Victoriei 

I 
140 

  
140 

   

67.

Trotuar de la pod 
pana la a 2a 
trecere pietoni-
dreapta 

I 

 
410 

  60 

  
350 

 

68.
Trotuar de la pod 
la str. Industriei 

I 
90 

  
90 

   

69.
Trotuar 1 Dec. 
1918 nr.1-3 

I 
1700 

  
1700 

   

70.
Trotuar Penny 
(Soimilor)   

I 
500 

  
500 

   

71. Trotuar Lidl I 300   300    

 
 
NOTA : La strazile prevazute cu Urgenta III se va intervenii numai la solicitarea Primariei 
Municipiului Tarnaveni. 
 
ANEXA NR . 2 
LA CAIETUL DE SARCINI  

 
INDICATORI DE PERFORMANTA 

 
ACTIVITATILE DE CURATARE SI TRANSPORT ZAPADA DE PE CAILE PUBLICE SI MENTINEREA IN 

FUNCTIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU INGHET 
DIN MUNICIPIUL TARNAVENI 
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Nr. 
Crt.

 
INDICATORI DE PERFORMANTA 

TRIMESTRUL  
Total 

an 
I II III IV 

1. Indicatori de performanta generali 

1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE STRADALĂ ȘI DEZĂPEZIRE 

 a) numarul de solicitari de imbunatatire a 
parametrilor de calitate ai activitatii prestate, 
rezolvate, raportat la numarul total de cereri 
de imbunatatire a activitatii, pe categorii de 
activitati 

 
 

90% 

 
 

90% 

 
 

90% 

 
 

90% 

 
 

90% 

1.2. MASURAREA SI GESTIUNEA CANTITATII SERVICIILOR PRESTATE 

 a) numarul de reclamatii rezolvate privind 
cantitatile de servicii prestate, raportat la 
numarul total de reclamatii privind cantitatile 
de servicii prestate pe tipuri de activitati si 
categorii de utilizatori 

 
 

95% 

 
 

95% 

 
 

95% 

 
 

95% 

 
 

95% 

 b) ponderea din numarul de reclamatii de la 
lit.b) care s-au dovedit justificate 

1% 1% 1% 1% 1% 

 c) procentul de solicitari de la lit.c)care au 
fost rezolvate in mai putin de 5 zile lucratoare 

100% 100% 100% 100% 100% 

 d) numarul de sesizari din partea agentilor de 
protectia mediului raportat la numarul total 
de sesizari din partea autoritatilor centrale si 
locale. 

 
< 5% 

 

 
< 5% 

 

 
< 5% 

 

 
< 5% 

 

 
< 5% 

 

 e) numarul anual de sesizari din partea 
agentilor de sanatate publica raportat la 
numarul total de sesizari din partea 
autoritatilor centrale si locale 

 
< 5% 

 

 
< 5% 

 

 
< 5% 

 

 
< 5% 

 

 
< 5% 

 

 f) penalitatile contractuale totale aplicate de 
autoritatile administratiei publice locale 
raportate la valoarea prestatiei, pe activitati. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.3. FACTURAREA SI INCASAREA CONTRAVALORII PRESTATIILOR 

 a) numarul de reclamatii privind facturarea 
serviciilor 

 
0,6% 

 
0,6% 

 
0,6% 

 
0,6% 

 
0,6% 

 b) procentul de reclamatii de la lit.a) 
rezolvate in mai putin de 30 zile 

100% 100% 100% 100% 100% 

 c) procentul de reclamatii de la lit.a) care s-au 
dovedit justificate 

20% 20% 20% 20% 20% 

 d) valoarea totala a facturilor incasate 
raportate la valoarea totala a facturilor 
emise, pe categorii de activitati 

80% 80% 80% 80% 80% 

1.4. RASPUNSURI LA SOLICITARILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR 

 a) numarul de sesizari scrise, raportate la 
numarul total de utilizatori, pe activitati si 
categorii de utilizatori 

0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

 b)procentul din totalul de la it.a) la care s-a 100% 100% 100% 100% 100% 
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raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile 

 c) procentul din totalul de la lit.a) care s-a 
dovedit a fi intemeiat 

10% 10% 10% 10% 10% 

2. INDICATORI DE PRFORMANTA GARANTATI 

2.1. INDICATORI DE PRTFORMANTA GARANTATI PRIN LICENTA DE PRESTARE A SERVICIULUI 

 a)numarul de sesizari scrise privind 
nerespectarea de catre operator a obligatiilor 
din licenta 

0% 0% 0% 0% 0% 

 b) numarul de incalcari ale obligatiilor 
operatorilor rezultate din analizele si 
controalele organismelor abilitate  

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

2.2. INDICATORI DE PERFORMANTA A CAROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM 
CONTRACTULUI DE FURNIZARE / PRESTARE 

 a) Numarul de utilizatori care au primit 
despagubiri datorate culpei operatorului sau 
daca s-au accidentat din cauza nerespectarii 
conditiilor corespunzatoare de prestare a 
activitatii 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 b)valoarea despagubirilor acordate de 
operator pentru situatiile de la lit.a) raportata 
la valoarea totala facturata aferenta activitatii 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 c) numarul de neconformitati constatate de 
autoritatea administratiei publice locale, pe 
activitati 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

• Raportarea indeplinirii indicatorilor se va face anual. Indicatorii stabiliti pot fi ajustati 
(modificati,suplimentati) pe parcursul derularii contractului prin act aditional la 
contractul incheiat 
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ANEXA NR. 3 
LA CAIETUL DE SARCINI PENTRU ACTIVITATILE DE CURATARE SI TRANSPORT ZAPADA DE PE 
CAILE PUBLICE SI MENTINEREA IN FUNCTIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU INGHET 
 

                                       SANCŢIUNI 
 

Nr. 
crt. 

Descrierea faptei care intra 
sub incidenta sanctiunii 

Contraventii Cuantumul amenzii 

Pentru 
persoane 

fizice 
(lei) 

Pentru persoane juridice 
(lei) 

SANCTIUNI PENTRU OPERATORII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE 

1 Refuzul operatorilor de a 
pune la dispoziţie autorităţii 
de reglementare competente 
datele şi informaţiile 
solicitate sau furnizarea 
incorectă şi incompletă de 
date şi informaţii necesare 
desfăşurării activităţii 
acesteia; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 
(3) lit. b 

 10.000-50.000 

2 Furnizarea/prestarea 
serviciului de salubrizare în 
afara parametrilor tehnici 
cantitativi şi calitativi 
adoptaţi prin contractul de 
delegare a gestiunii şi a 
prezentului Regulament; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(3) lit. c 

 10.000-50.000 

3 Neaplicarea măsurilor 
stabilite cu ocazia activităţilor 
de control; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 
(4) lit. b 

 30.000-50.000 

4 Practicarea unor preţuri şi 
tarife mai mari decât cele 
aprobate de autorităţile 
administraţiei publice locale, 
în baza metodologiilor 
stabilite de autorităţile de 
reglementare competente; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 
(4) lit. e 

 30.000-50.000 

5 Prestarea de către operator a 
uneia dintre activităţile 
reglementate de Legea nr. 
101/2006 fără aprobarea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale prin hotărârea 
de dare în administrare, 
respectiv hotărârea de 

L. 101/2006 
Art. 30 (1) 

lit. a 

 30.000-50.000 



                                                                                                                         Anexa 1 F la HCL nr. 

atribuire a contractului de 
delegare a gestiunii; 

6 Încălcarea de către operatori 
a prevederilor 
reglementărilor tehnice şi 
comerciale, inclusiv a 
regulamentelor-cadru ale 
serviciilor, stabilite de 
autorităţile de reglementare 
competente, precum şi 
nerespectarea condiţiilor 
asociate licenţelor; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 
(3) lit. a 

 10.000-50.000 

7 Refuzul operatorilor de a se 
supune controlului şi de a 
permite verificările şi 
inspecţiile prevăzute prin 
reglementări sau dispuse de 
autoritatea de reglementare 
competentă, precum şi 
obstrucţionarea acesteia în 
îndeplinirea atribuţiilor sale; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 
(4) lit. a 

 30.000-50.000 

8 Furnizarea/prestarea 
serviciilor de utilităţi publice 
de către operatori fără licenţă 
eliberată potrivit prevederilor 
prezentei legi sau cu licenţă a 
cărei valabilitate a expirat; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(4) lit. c 

 30.000-50.000 

9 Nerespectarea de către 
operatori a normelor privind 
protecţia igienei publice şi a 
sănătăţii populaţiei, a 
mediului de viaţă al 
populaţiei şi a mediului; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 
(4) lit. h 

 30.000-50.000 

10 Sistarea nejustificată a 
serviciului sau refuzul de a 
relua activitatea  după 
achitarea la zi a debitelor 
restante; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(2) lit. c 

 5.000-10.000 

SANCTIUNI PENTRU UTILIZATORII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE 

 
11 

Abandonarea sau 
depozitarea deşeurilor 
menajere, stradale, a 
molozului şi a ambalajelor pe 
spaţiile verzi, căile de 
comunicaţie, în locurile 
publice sau în alte locuri 
decât cele special amenajate; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
300-600 

 
600-2000 

12 Neluarea  măsurilor necesare 
pentru menţinerea curăţeniei 
în curţile imobilelor de către 
proprietar sau chiriaş ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 
100-400 

 
 
400-800 

13 Neefectuarea  curăţeniei L. 51/2006 70-140 340-760 
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locurilor de parcare pe care le 
au în folosinţă din domeniul 
public.  

Art. 47 al. 
(5) 

14 Neefectuarea sau efectuarea 
 necorespunzătoare a 
operaţiilor de menţinere a 
curăţeniei trotuarelor, 
santurilor si taluzelor din 
dreptul locuinţelor sau 
sediilor; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
120-340 

 
340-760 

15 Neluarea măsurilor de 
salubrizare sau de 
împrejmuire a terenurilor 
neocupate din intravilan de 
către proprietari sau 
administratori, precum şi 
neluarea măsurilor de 
salubrizare a terenurilor 
(neocupate productiv sau 
funcţional) în lungul căilor de 
comunicaţie şi feroviare, 
inclusiv gări şi autogări ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 
 
 
 

60-120 

 
 
 
 
 

120-220 

16 Neluarea de către proprietarii 
terenurilor riverane lacurilor 
şi apelor curgătoare de pe 
teritoriul localităţii a 
măsurilor de curăţenie 
pentru zonele/ porţiunile de 
mal cu care se învecinează ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
60-120 

 
120-220 

17 Neluarea măsurilor necesare 
menţinerii curăţeniei pe 
spaţiile verzi ce le delimitează 
proprietatea de către 
asociaţiile de proprietari ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
100-400 

 
400-800 

18 Neefectuarea de către 
persoanele fizice şi juridice a 
operaţiunilor de înlăturare a 
zăpezii, gheţii sau poleiului de 
pe porţiunile de trotuar din 
dreptul locuinţelor proprii 
sau sediilor acestora ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 
 

200-400 

 
 
 

560-1100 

19 Împiedicarea/obstrucţionarea 
operatorilor de a efectua 
operaţiunile de maturare si 
deszăpezire prin blocarea 
străzilor şi/sau trotuarelor cu 
autovehicule parcate în locuri 
nepermise sau în mod 
neregulamentar ori cu 
mărfuri şi ambalaje ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
220-560 

 

20 Aruncarea în altă parte decât 
la locul anume destinat 
(coşurile de gunoi stradale) a 
hârtiilor, a cojilor de seminţe 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

100-300  
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sau fructe şi a resturilor de 
obiecte, ori comiterea altor 
fapte care au ca rezultat 
murdărirea străzilor, 
parcurilor, pieţelor, 
mijloacelor de transport în 
comun, a altor locuri  sau 
clădiri publice, ori pot cauza 
înfundarea instalaţiilor de 
canalizare; 

21 Rasturnarea continutului ori 
deteriorarea cosurilor din 
reteaua stradala, destinate 
depunerii hartiilor si 
resturilor; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 

200-300 

 
 

22 Utilizarea coşurilor de gunoi 
stradale în alte scopuri decât 
pentru depozitarea deşeurilor 
de dimensiuni mici ( resturi 
de ambalaje, hârtii, ţigări 
stinse etc) ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 
 

100-300 

 
 
 
 

23 
 

Curatarea sau spalarea 
rufelor, zarzavaturilor, 
vehiculelor si altor obiecte, 
curatarea ori depozitarea de 
obiecte la fantanile si 
izvoarele publice, cat si 
murdarirea zonei acestora; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

100-200  

24 Raspandirea  direct pe sol 
(curti, gradini, strazi,santuri, 
locuri riverane) sau in 
bazinele naturale de apa a 
apelor uzate, menajere si 
industriale, a uleiurilor uzate; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

220-540 540-1100 

25 Efectuarea de reparaţii si 
intretinerea autovehiculelor 
care pot produce scurgerea 
uleiurilor, carburanţilor şi 
lubrifianţilor sau de lichide 
rezultate din spălarea 
autovehiculelor; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

200-500  

26 Lipirea afişelor în alte locuri 
decât cele special prevăzute 
sau  aprobate de către 
autoritatea administraţiei 
publice locale ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 

220-440 

 
440-1100 

27 Depozitarea materialelor de 
construcţii pe domeniul 
public sau privat al localităţii, 
fără aprobarea prealabilă a 
primăriei ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 

340-660 

 
 

560-1100 

28 Depozitarea  de marfuri, 
produse, ambalaje sau alte 
materiale, in parcuri, zone 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

120-220 340-560 
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verzi, pe strazi si trotuare sau 
in alte locuri destinate 
publicului, cat si sub portile 
de acces; 

29 Blocarea gurilor de canal prin 
depozitarea de deşeuri, 
pământ sau moloz rezultate 
din deşeurile de construcţii ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 

340-660 

 
 

560-1100 

30 Organizarea 
necorespunzătoare a 
şantierelor de construcţii prin 
lipsa de împrejmuire, 
nemenţinerea curăţeniei, 
lipsa plăcuţei indicatoare  cu 
denumirea  obiectivului, 
identificarea constructorului 
şi durata lucrării ; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

 
 
 
 

60-120 
 
 

 
 
 
 

120-220 
 
 

31 Necuratirea mijloacelor de 
transport si utilajelor la 
intrarea pe drumurile 
publice; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

220-440 1100-1600 

32 Trecerea cu animale in turme 
sau cirezi prin pietele sau pe 
strazile municipiului. 
Animalele destinate pentru 
abator sau ingrasatorii pot fi 
transportate in vehicule cu 
exceptia turmelor de 
transhumanta; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

220-440  

33 Circulatia cu orice fel de 
vehicul incarcat cu furaje sau 
alte materiale, cat si tararea 
de obiecte care prin natura 
lor sau prin modul incarcarii 
sau transportarii ar periclita 
curatenia publica, ori ar 
degrada arterele de 
circulatie, precum si lipsa 
sacilor colectori de dejectii la 
animalele de tractiune sau 
folosirea de saci colectori 
improvizati; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

220-440  

34 Circulatia pe arterele 
municipiului a 
autovehiculelor cu roti 
dintate sau senilate si fara 
bandaje de protectie; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

1100-
2200 

 

35 Circulatia vehiculelor cu 
tractiune animala, in zonele 
asfaltate, fara dotare cu roti 
cu pneuri; 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

220-660  

36 Plimbarea pe domeniul public 
(alei, trotuare, parcuri,sau 
alte locuri amenajate pentru 

L. 51/2006 
Art. 47 al. 

(5) 

120-560  
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agrement), a animalului de 
companie, fara ca 
proprietarul sau persoana 
care are in grija animalul 
respectiv, sa detina materiale 
necesare pentru curatarea 
locului si evacuarea 
dejectiilor fiziologice (mănuşi 
si pungi de unica folosinta); 

               

            Cuantumul  amenzilor prevazute in prezenta anexa vor fi  actualizate periodic prin Hotarare a 
Consiliului Local.                            
 Dispozitiile referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile  Ordonantei Guvernului        
nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea        
nr.180/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 

                                                                                 Întocmit 
                                                                                      Comisia de coordonare si supervizare 
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ROMÂNIA                                                            

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                    

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, 

PRIMARIA                 
Nr.                din  

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE  A   REPREZENTANTULUI    LEGAL CU DATELE DE 

IDENTIFICARE ALE PERSOANELOR CE DETIN FUNCTII   DE DECIZIE IN CADRUL AUTORITATII  

CONTRACTANTE 

Subsemnatul, reprezentant legal al Municipiului Tarnaveni declar pe propria răspundere: 
-   persoanele care detin functii de decizie din cadrul Primariei  Municipiului Tarnaveni 

sunt : 
 

Nr. 
crt.  

Nume si 
prenume 

Data si locul 
nasterii 

Domiciliul actual CNP Functie 

1.     Meghesan  
Nicolae 
            Sorin 

   Primar 

2 Sim Florin Daniel     
Viceprimar 

3. Blanaru Stefan    Secretar 

4. Muth Rodica    Director 
executiv 

5. Beleanu Celestin    Director 
executiv 
adjunct 

6. Balint Ibica    Sef serv. 
Buget 
Contabilita
te 

7. Muth Teodor    Sef 
serviciu, 
Investitii 
Achizitii si 
Serv. 
publice 

8. Coros Vasile    Sef serv, 
Sector 
Dezv.Pub-
lica cladiri 

 
-   persoanele care detin functii de decizie in cadrul Consiliului Local al  Municipiului 

Tarnaveni sunt : 
 

1. Antonya Mihail    Consilier 

2. Cimpoca  Alin 
Claudiu 

   Consilier 

3. Cirlea Emanoil    Consilier 
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4. Ciulea  Porime 
Pavel 

   Consilier 

5. Dordea Cornel-
Cristian 

   Consilier 

6. Fodor 
Alexandru 

Iosif 

   Consilier 

7. Gligor Dorin 
Petru 

   Consilier 

8. Heghes 
Octavian-Radu 

   Consilier 

8. Incze Csaba    Consilier 

9. Marcu Florin    Consilier 

10. Mihailescu Alin 
Marius 

   Consilier 

11. Modorcea 
Ovidiu Vasile 

   Consilier 

12. Nastase Nicolae    Consilier 

13. Modorcea 
Ovidiu Vasile 

   Consilier 

14. Piaskovski 
Stanislav 

   Consilier 

15. Popa Felician- 
Lucian 

   Consilier 

16. Popa Ovidiu     Consilier 

17. Tutecean Dan 
Cristian 

   Consilier 

18. Voda Mircea    Consilier 

    

      Reprezentant legal, 

                                                                                        Primar, 

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin 

     










































































