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ANEXA nr. 2 la H.C.L. 120 din 30.11.2017 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru delegare prin gestiune directa a serviciului public de salubrizare a localităţii Socodor 

 

SECTIUNEA I 

CAP. I - Obiectul caietului de sarcini 

ART. 1. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice 

serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii 

acestui serviciu în conditii de eficienta si siguranta. 

ART. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de 

referinta în vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a activitatilor serviciului de 

salubrizare ce pot fi gestionate prin atribuire directa. 

ART. 3.  

(1) Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 

de polei sau de îngheţ; 

e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

f) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

(2) Beneficiarul serviciului de salubritate este ”Serviciul de salubrizare Socodor”, județul Arad, 

persoanele fizice şi juridice de pe raza UAT Socodor. 

ART. 4.  

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 

nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta în exploatare, precum si sisteme de asigurare a 

calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele 

asemenea. 

(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la verificarea, 

inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele 

normative si reglementarile în legatura cu desfasurarea serviciului de salubrizare. 

 (3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la 

prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 

prestarii activitatii de: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 

c) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
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d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 

de polei sau de îngheţ; 

e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

f) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

ART. 5. Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de 

salubrizare. 

CAP. II - Cerinte organizatorice minimale 

ART. 6. Operatorul activitatilor mentionate, specifice serviciului de salubrizare vor asigura: 

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia 

muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii în timp a constructiilor, 

prevenirea si combaterea incendiilor; 

b)exploatarea, întretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, în funcție de 

complexitatea instalatiei si specificul locului de munca; 

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii 

si precizati în regulamentul serviciului de salubrizare; 

d) furnizarea catre autoritatea administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor 

solicitate si accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul de 

salubrizare, în conditiile legii; 

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 

f) prestarea serviciului de salubrizare la toti utilizatorii din raza administrativa a comunei Socodor, 

colectarea întregii cantitati de deseuri municipale si lasarea în stare de curatenie a spatiului destinat 

depozitarii recipientelor de precolectare; 

g) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de 

operare; 

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectarii selective în cantitati suficiente, 

etanse si adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare; 

i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezinta defectiuni sau nu sunt etanse; 

j) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti; 

ART. 13. Numarul de recipiente necesare pentru precolectarea deseurilor municipale nesortate 

este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. 

ART. 14. Traseele de transport al deseurilor municipale sunt cele prezentate în anexa nr. 2 

care va cuprinde harta zonei de deservire, cu indicarea traseului de transport al deseurilor 

municipale la colectare până la depozitare sau stația de sortare, dupa caz. 

ART. 15. Transportul deseurilor municipale se va face numai cu mijloace auto specializate in 

transportul si compactarea reziduurilor menajele iar depozitarea fractiei inutilizabila se va 

face la Depozitul conform de deseuri construit pe raza administrativa a municipiului Arad in 

cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Arad”. 

ART. 16. Prestarea activitatilor de colectare separata si transportul separat al deseurilor 

municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor 

cu regim special, se va executa astfel încât 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 utilizatorului; 

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; 
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f) respectarea Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul local Socodor  prin act 

administrativ; 

g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

h) asigurarea capacitatii de transport al deseurilor, pentru prestarea serviciului la toti utilizatorii din 

aria administrativ-teritoriala a localităţii Socodor; 

i) reînnoirea parcului auto, în vederea cresterii eficientei în exploatarea acestuia, încadrarii în 

normele nationale privind emisiile poluante si asigurarii unui serviciu de calitate; 

j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati în regulamentul serviciului 

de salubrizare; 

k) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si în numar suficient. 

SECTIUNEA II 

Sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare 

ART. 17. Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de sortare a deseurilor 

municipale, în conditiile legii, în aria administrativ-teritoriala a localităţii Socodor. 

ART. 18. Operatorul care desfasoara activitatea de colectarea separată şi transportul separat al 

deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie 

şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori si colectare şi transport al deşeurilor 

provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară 

a acestora, va desfasura si activitatea de sortare a deseurilor municipale si va fi sprijinit de Consiliul 

Local Socodor  pentru a introduce colectarea selectiva a deseurilor reciclabile si sortarea deşeurilor 

municipale şi deşeurilor similare în staţiile de sortare, prin dezvoltarea metodelor si sistemelor 

pentru sortarea la sursa si/sau înainte de depozitare. 

ART. 19. Punctele amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere si dotarile de 

care dispun acestea sunt cele din anexa nr. 6. 

SECTIUNEA III 

Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 

reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. 

ART. 20. Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatile de colectarea, transportul, sortarea, 

valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei generate de activitati de 

reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala, din 

activitati de constructii si demolari, în conditiile legii, în aria administrativteritoriala a localităţii 

Socodor. 

ART. 21. Colectarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari se face în 

recipientele puse la dispozitie de catre operatorul de salubrizare, în baza unui contract de 

prestari servicii. 

ART. 22. Prestarea activitatilor de colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora se va 

executa astfel încât 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 beneficiarului; 

c) controlul calitatii serviciului prestat; 

d) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de Consiliul local prin 

act administrativ; 
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f) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

g) asigurarea mijloacelor de încarcare si transport pentru efectuarea unor astfel de 

transporturi, în întreaga arie administrativ-teritoriala încredintata; 

h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestarii activitatii, specificati în regulamentul 

serviciului de salubrizare; 

i) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si în 

numar suficient. 

SECTIUNEA IV 

Celelalte activitati specifice serviciului public de salubrizare al localitatilor. 

ART. 23 

1) Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatile enumerate la pct. (2) în conditiile 

legii, în aria administrativ-teritoriala a localităţii Socodor. 

2) Celelalte activitati specifice serviciului public de salubrizare al localitatilor sunt: 

a) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

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

timp de polei sau de îngheţ; 

c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile 

de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare; 

d) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR, 

            PALCU RAUL                                                           CRIȘAN GHEORGHE 


