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ROMÂNIA                       

JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA  

BALŞA  337015  nr. 175 

TEL / FAX 0254648001 ; 0254648002  

E-mail primaria.Balșa@yahoo.com  

HOTĂRÂREA NR._43/2019 

privind aprobarea documentaţiei în vederea delegării gestiunii Serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de: curăţare, transportul zăpezii, şi menţinerea în funcţiune a căilor publice pe timp de 

polei sau de îngheţ în comuna Balşa 

   

 Consiliul  Local al comunei Balșa, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de 

16 decembrie 2019; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa, nr. 2055/199/28.11.2019, la proiectul 

de hotărâre nr. 43/28.11.2019, prin care se propune aprobarea documentaţiei în vederea delegării 

gestiunii Serviciului de salubrizare pentru activitatea de: curăţare, transportul zăpezii, şi menţinerea 

în funcţiune a căilor publice pe timp de polei sau de îngheţ în comuna Balșa; 

  - HCL Balșa nr. 14/2009 și HCL Balșa nr. 41/2019 privind modificarea şi completarea 

HCL nr. 14/2009 privind înfiinţarea Serviciului de Salubrizare al comunei Balşa şi aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de Sarcini a serviciului de salubrizare; 

-Raportul Compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice 

nr. 2055/200/28.11.2019, Avizul favorabil nr. 2055/207/09.12.2019, al comisiei de specialitate nr. 

1: agricultură, activități economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă și 

protecție socială, și Avizul favorabil nr. 2055/208/09.12.2019, al comisiei de specialitate nr. 3:  

activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, protecţie mediu şi turism 

din cadrul Consiliului Local al comunei Balșa; 

 În temeiul prevederilor art. 8, art. 22, alin.(1) şi (2), lit. ,,b”, art. 23, alin.(1), lit. ,,b” şi art. 

24, alin.(1), lit. ,,b” și alin.(2), art. 29, alin. (9) din Legea serviciilor comunitare nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, art. 6, art. 8, art. 12, alin.(1), lit. ,,b”, 

alin.(2) şi (3), art. 13, alin.(1), lit. ,,b”, alin.(2) și (3) şi art. 14 din  Legea serviciului de salubrizare 

nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului preşedintelui 

A.N.R.S.C. nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al 

Localităţilor, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 

111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al al serviciului de salubrizare a Localităţilor, 

art. 7, alin.(5) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 43, secțiunea Achiziția directă din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările 

şi completările ulterioare și ale art. 7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

În baza dispozițiilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit. „d", alin.7, lit. ,,n”, art. 139, alin.(1) și 

art. 196, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare 

pentru activitatea de: curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheţ în comuna Balșa, prezentat în Anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii prin atribuirea unui contract 

de prestări servicii pentru activitatea de: curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în comuna Balșa, prezentat în Anexa 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă Contractul cadru de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de: curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheţ în comuna Balșa, prezentat în Anexa nr. 3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Durata contractului este de 1 an. 

Art.4. Se mandatează primarul comunei Balșa cu semnarea contractului de delegare a 

gestiunii prin achiziționare directă. 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Comunei Balșa, Compartimentului agricol, 

urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice, A.N.R.S.C., Instituţia Prefectului-Judeţul 

Hunedoara şi se va afişa pentru luare la cunoştinţă publică. 

 

Balșa la, 16 decembrie 2019 

 

 

 

           Preşedinte de ședinţă                                                                                Contrasemnează,                                                                                                                                              

           Jude Traian Felician                                                                      Secretar general,                                                                                                  

                                  Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 

 

 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 16 decembrie 2019, 

sistem de vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”. Cvorum 

necesar majoritatea absolută. 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 43 /2019 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE  

pentru prestarea serviciilor de deszăpezire-curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile 

publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în comuna Balșa 
 

Obiectul prezentului studiu îl constituie delegarea gestiunii activităţii de deszăpezire-

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

polei sau îngheţ pentru arterele de circulaţie din comuna Balșa. 

Comuna Balsa este situata in nord-estul judetului Hunedoara, la granita cu judetul Alba, in 

partea estica a Muntilor Metaliferi pe versantul sudic al acestora. 

Comuna Balsa are in componenta 14 sate si anume: Almasu Mic de Munte, Ardeu, Balsa, 

Bunesti, Galbena, Mada, Oprisesti, Poiana, Poienita, Rosia, Stauini, Techereu, Valisoara si Voia. 

Are ca  vecini: 

  la vest – comunele Bucuresci, Baita, Certeju de Sus; 

  la sud – orasul Geoagiu; 

  la est – judetul Alba; 

  la nord -  comuna Buces. 

 Comuna Balsa se afla pozitionata in apropiere de orase importante, ceea ce ii creste 

potentialul: 

  Geoagiu – 19 km; 

  Orastie – 32 km; 

  Zlatna – 19 km; 

  Brad – 29 km; 

  Deva – 62 km. 

 Relieful este preponderent muntos, respectiv Muntii Metaliferi, strabatut de vai care 

colecteaza paraie, dintre care principalele sunt: paraul Geoagiu, Valea Techereu, Valea Porcului, 

Valea Rosie, Gura Vaii, etc. 

 Relieful, vegetatia si reteaua hidrografica alcatuiesc un cadru natural exceptional prin 

frumusete, autenticitate si lipsa elementelor poluante majore. 

 Marea majoritate a teritoriului comunei se constituie din terenuri cu panta medie sau mare, 

numai in proximitatea paraielor si vailor se gasesc mici portiuni plane. 

 Pe teritoriul comunei predomina padurile, pasunile, fanetele si in mica masura terenuri 

agricole – arabile. Elementele specifice si emblematice ale cadrului natural in comuna sunt muntii 

din calcar de origine jurasica, cu numeroase formatiuni carstice, pesteri, doline. 

Din punct de vedere climatic, comuna se inscrie in zona temperat - continentala, temperatura 

medie anuala fiind +10 - 11˚C. Se caracterizeaza prin temperaturi blande, iarna nefiind geruri aspre 

si vara calduri excesive, insa primavara cade bruma tarzie si toamna brume timpurii. Precipitatiile 

sunt abundente in special primavara si toamna avand valori medii anuale cuprinse intre 900 si 1000 

mm. Vanturile sunt slabe in intensitate, viteza medie fiind cuprinsa intre 2 si 4 m/s si putine, avand 

directia predominanta dinspre sud – vest. 

      Reteaua hidrografica de pe teritoriul comunei Balsa este formata din urmatoarele paraie: 

paraul Geoagiu, Valea Techereu, Valea Porcurii, Valea Rosie, Gura Voii, etc 

  Datorita asezarii sale geografice, formele geografice ce predomina sunt dealurile formate din 

soluri podzolice si roci calcaroase, iar datorita acestui fapt pe teritoriul comunei se gasesc multe 

forme carstice. 
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Tipuri si subtipuri de sol care se intalnesc pe teritoriul comunei: 

▪ Solul brun acid – indentificat pe toate categoriile de versanti, pe terenuri cu inclinari usoare 

si repezi; 

▪ Solul brun eumezobazic – sol profund si foarte profund cu volum edafic mare si textura 

mijlocie: 

       - Tipic 

       - Litic 

▪ Solul brun luvic litic – sol profund cu volum edafic mare: 

         - Litic 

         - Luvic 

Vegetatia care acopera teritoriul comunei este reprezentata de: fag, carpen, salcam, gorun, 

cer, molid, ciresul salbatic, dar si exemplare de flora rara si endemisme: laleaua pestrita, jalesul, 

centaurea scabiosa, alium flavum, galamintha majoranifolia s.a. 

 Fauna din zona Balsa este reprezentata de: lupul, cerbul comun, capriorul, rasul, mistretul, 

vulpea, iepurele, cocosul de munte, fazanul, pisica salbatica si vipera cu corn. 

 Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri 

arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale). 

 Subsolul Muntilor Metaliferi contine resurse minerale, minereuri de metale si pietre 

pretioese, in localitatile Techereu, Valisoara, Bunesti si Poiana. 

 Unele din satele comunei Balsa sunt atestate documentar incepand cu anul 1407 - Balsa, 1509 - 

Ardeu si Voia, 1511 -  Poiana şi Techereu, 1733 -  Almas si Valisoara, 1805 - Poienita si Oprisesti. 

Fata de principalele cai de acces, comuna Balsa este asezata pe drumul judetean  DJ 705, 

care face legatura intre orasul Zlatna si halta de cale ferata Geoagiu, aflata pe drumul national Sebes 

– Deva si drumul judetean 741 Almasu - Mic – Curechiu. Distanta de la comuna Balsa la 

municipiul Deva este de 62 km, 29 km pana la municipiul Brad. Cel mai apropiat aeroport este cel 

din municipiul Sibiu, la distanta de 110 km.  

Cai de acces in comuna: 

▪ DC 15 A: DJ 741 – Poienita – 2,500 km (pietruit); 

▪ DC 15 B – Poienita – Oprisesti – 2,100 km (pietruit); 

▪ DC 24: DJ 705 – (Almasu Mic de Munte) – Valisoara – 8,130 (pietruit); 

▪ DC 24A: DJ 761 – Bocsa Mica – Bocsa Mare – Voia – 16,500 km (pamant); 

▪ DC 25: DC 24 – Bunesti – 5,260 km (pamant); 

▪ DC 25 A: DJ 705 – Galbina – 2,150 km (pamant); 

▪ DC 25 B: DJ 741 – Techereu – 3,500 km (pietruit); 

▪ DC 25 C: DJ 741 – Poiana – 2,500 km (pietruit); 

▪ DC 28: DJ 705 – Mada – Stauini – 9,000 km (pietruit); 

▪ DC 28 A – Mada – Balsa – 7,100 km (pietruit); 

▪ DC 28 B: DC 28 – Gura Oandrului – 1,500 km (pamant); 

▪ DC 29 – Bacaia – Ardeu – 3.500 km (pamant); 

▪ DN 7 – 27 km; 

▪ Autostrada A1 – 25 km, 

▪ Gara – Orastie – 30 km; 

Iniţiativa delegării activităţii de deszăpezire - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile 

publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în comuna Balșa, aparţine 

Primăriei comunei Balșa, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, actualizată; Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

actualizată; Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru 
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al serviciului de salubrizare a localităţilor; Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. l11/2007 privind 

aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor. 

Autorităţilor administraţiei publice locale le revine sarcina şi responsabilitatea de a asigura 

pe teritoriul unităţilor administrativ teritoriale servicii de salubrizare eficiente şi de calitate. 

Serviciul de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale 

instituţiilor publice şi ale agenţilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ 

teritoriale. 

Serviciul de salubrizare cuprinde printre alte activităţi şi aceea de curăţare şi transport a 

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

Activitatea de deszăpezire se execută ziua sau noaptea în funcţie de necesitate şi are ca scop 

menţinerea în stare practicabilă a arterelor de circulaţie din comuna Balșa şi cuprinde următoarele 

operaţii: 

- curăţat mecanic zăpada cu utilaj cu lamă, care vor fi permanent în stare de funcţionare 

pentru a interveni imediat în situaţia în care se impune; 

- încărcat şi transportat zăpadă şi gheaţă ; 

- împrăştiat mecanic materiale antiderapante pe principalele artere de circulaţie, în 

principalele intersecţii şi treceri pietonale, inclusiv pe traseele mijloacelor de transport în comun şi 

în alte locuri publice, spatiile destinate traversării pietonale a străzilor, unităţi de alimentare publica; 

- combaterea poleiului şi gheţii prin stropire cu clorură de calciu sau soluţie de clorură de 

sodiu; 

Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau gheţii şi 

de combatere a poleiului în scopul asigurării circulaţiei autovehiculelor şi pietonilor în condiţii de 

siguranţă. 

Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanizate specializate sau 

generale şi forţă de muncă umană. 

Operatorul de servicii trebuie să aibă experienţă în domeniu şi să fie dotat cu utilaje 

specifice performante care să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate în 

conformitate cu programul aprobat. 

Programul prestaţiei va fi elaborat şi stabilit de autoritatea administraţiei publice locale şi 

cuprinde arterele de circulaţie principale şi secundare. Programul cuprinde şi etapele lucrărilor de 

deszăpezire care vor trebui respectate cu stricteţe, în primă urgenţă vor fi executate lucrări de 

deszăpezire pe traseele şi în staţiile mijloacelor de transport în comun, pe arterele de circulaţie care 

asigură accesul la instituţiile publice, poduri şi intersecţii. 

La nevoie operatorul de servicii de salubrizare asigură funcţionarea fără întrerupere a 

utilajelor de deszăpezire prin organizarea activităţii pe schimburi. Odată cu îndepărtarea zăpezii de 

pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii 

zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare pluvială. 

Confirmarea prestaţiei de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ (deszăpezire) se va face conform Jurnalului de 

activitate pe timp de iarnă, întocmit de operator şi confirmat de autoritatea contractantă, conform 

legislaţiei în vigoare. Autoritatea contractantă poate modifica programul de prestaţii în funcţie de 

condiţiile noi apărute şi de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu 

înştiinţarea prealabilă a operatorului în termen de 30 zile. 

CONDIŢII TEHNICE 

Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), pentru arterele de circulaţie din comuna 

Balșa, trebuie să asigure prestarea activităţii, în regim de continuitate, pentru întreaga comunitate 

din aria de autorizare, cu respectarea condiţiilor tehnice şi de calitate specifice. 
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OBIECTIVE 

Obiective de exploatare 

Obiectivele pe care trebuie să le atingă activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe 

căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), care 

face obiectul delegării gestiunii activităţii sunt următoarele: 

• asigurarea îndepărtării imediate a zăpezii de pe căile publice ; 

• menţinerea căilor publice în funcţiune pe timp de polei şi îngheţ; 

• utilizarea pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi îngheţului de materiale antiderapante 

ecologice care să nu afecteze mediul şi suprafaţa carosabilului; 

• desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă şi eficacitate; 

• desfăşurarea activităţii de deszăpezire prin antrenarea şi participarea populaţiei, agenţilor 

economici, a instituţiilor şi altor organizaţii. 

Operatorul are obligaţia să anunţe prin posturile de radio locale starea străzilor, a arterelor de 

circulaţie în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, 

străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea de 

deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, 

a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte 

autovehicule. 
 

Obiective de ordin economic 

Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), se va organiza şi va funcţiona având în vedere 

să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de 

delegare de gestiune prin atribuirea unui contract de prestări servicii şi un echilibru între riscurile şi 

beneficiile asumate prin contract. 

Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în 

conformitate cu prevederile legale. 
 

Obiective de mediu 

Pe perioada derulării contractului de delegare operatorul va respecta condiţiile de mediu 

prevăzute de regulamentele legale în vigoare. 

Operatorul răspunde de activitatea prestată în faţa organelor abilitate şi are obligaţia de a lua 

măsurile necesare protejării mediului pe toată perioada derulării contractului. 
 

CLAUZE FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI 

Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene şi care să corespundă normelor 

naţionale şi UE de mediu este posibilă numai cu investiţii financiare substanţiale în dotări tehnice 

performante corespunzătoare şi cu asigurarea de personal instruit şi suficient adecvat pregătirii din 

punct de vedere profesional. 

Conform art. 13 alin.2 din Legea nr.l01/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

actualizată, gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai 

multe activităţi a serviciului public de salubrizare a localităţilor. 

Conform art.23 alin.2 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

actualizată, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în următoarele 

modalităţi: 

- gestiune directă; 

- gestiune delegată. 
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Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii publice, cărora 

autoritatea publică le încredinţează gestiunea serviciilor de salubrizare, precum şi administrarea şi 

exploatarea sistemelor publice necesare în vederea realizării acestora. 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi atribuit direct sau 

prin una din următoarele proceduri: 

- licitaţie publică deschisă - procedură la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a 

depune ofertă; 

- negociere directă - procedură prin care unităţile administrativ-teritoriale negociază clauzele 

contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesaţi. 

Pentru delegarea gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), în comuna Balșa, 

ofertanţii vor prezenta copia de pe licenţa clasa 3 emisă de A.N.R.S.C, prin care dovedeşte că este 

atestat de autoritatea competenta sau autorizaţie de participare în cazul în care societatea este în curs 

de obţinere a licenţei. 

Precizam faptul ca la aceasta data Consiliul Local al comunei Balșa nu are, in prezent, in 

subordine un serviciu care sa poată efectua astfel de servicii si care sa se încadreze prevederilor 

legislaţiei in vigoare si nici dotările tehnice cu mijloacele necesare activităţii de deszăpezire. 

Totodată conform H.G. 745/2007 Regulament privind acordarea licenţelor in domeniul serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, Primăria comunei Balșa nu deţine licenţa emisa de A.N.R.S.C. prin 

care sa dovedească ca este atestata, iar potivit condiţiilor de obţinere a licenţei, utilajele trebuie sa se 

afle in dotarea serviciului la depunerea cererii de licenţiere. 
 

Durata contractului de delegare 
 

In urma studiului realizat propunem ca durata contractului pentru delgarea gestiunii, sa fie 

pe o perioada de 1 an. 

Argumentele care stau la baza delegării gestiunii serviciului si aprobarea studiului de 

oprtunitate sunt următoarele: 

- selectarea unui operator care sa ofere raportul optim intre pret (mic) al tarifelor si caliatea 

(ridicata) a serviciilor; 

- existenta unui cadru competitiv; 

- dotarea operatorului cu utilajele necesare desfăşurării activităţii; 

- prin delegare de gestiune toate riscurile sunt transferate operatorului care desfăşoară 

prestaţia; 

- utilizarea unor substanţe pentru deszăpezire in acord cu legislaţia in vigoare privind 

protecţia mediului si a populaţiei; 

Având în vedere cele arătate în cuprinsul acestui studiu, activitatea de deszăpezire este o 

activitate sezonieră, suprafaţa căilor de circulaţie din comuna Balșa ce necesită lucrări de 

deszăpezire este relativ mare, costurile pentru achiziţia utilajelor şi pentru plata personalului fiind 

mari, propunem delegarea gestiunii activităţii de deszăpezire prin atribuire directă. 
 

Balșa la, 16 decembrie 2019 

 

 

 

           Preşedinte de ședinţă                                                                          Contrasemnează,                                                                                                                                              

           Jude Traian Felician                                                               Secretar general,                                                                                                  

                            Jr. Tătulea Silviu-Petru 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 43 /2019 
   

 

CAIET DE SARCINI 

Al Serviciului de salubrizare al comunei Balșa, pentru activitatea de: ,,Curățarea și 

transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune pe timp de polei sau îngheț” 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

      Art. 1.- (1) În conformitate cu prevederile  art.8, art.22 alin.1 şi 2 lit.b, art.23 alin.1, lit. b 

şi art.24 alin.1 lit.b și alin. 2 din Legea serviciilor comunitare nr. 51/2006, al art.5, art.6, art.8, 

art.12 alin.1 lit.b, 2 şi 3 lit.a, art. 13, alin. 1, lit. b, ali. 2 și alin. 3 şi art.14 din  Legea serviciului de 

salubrizare nr.101/2006, al Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015 privind aprobarea 

Regulamentului al serviciului de salubrizare al localităţilor,  al Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. 

nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al al serviciului de salubrizare a 

localităţilor, art. 7, alin. 5 din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, și art. 4, secțiunea 

Achiziția directă din Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016, s-a elaborat prezentul caiet de 

sarcini pentru serviciul de salubrizare a comunei Balșa, pentru activitatea de: ,,Curățarea și 

transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune pe timp de polei sau 

îngheț” care precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare activitatea de curăţare 

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

de îngheţ (deszăpezire), în comuna Balșa.  

(2) Consiliul Local ca autoritate deliberativă are, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţia de a 
hotărî modul de gestiune a activităţii şi obligaţia de a elabora caietul de sarcini pentru delegarea 
gestiunii prin procedura de achiziție directă a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire).  

Art.2 Caietul de sarcini este anexă la Contractul de delegare a gestiunii prin procedura de 
achiziție directă a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ. 

 

CAPITOLUL II  

Obiectul concesiunii  

A. Datele de identificare a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice 
şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ in Comuna Balșa 

 
Art. 3. - (1) Obiectul delegării gestiunii prin atribuire directă, este activitatea de curăţare şi 

transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de 
îngheţ (deszăpezire) comuna Balșa. 

(2) Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport al 
zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, în 
condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei Balșa. 

(3) Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii şi gheţii şi care trebuie menţinute 
în funcţiune pe timp de polei sau îngheţ, sunt prevăzute în anexa nr. 1. 

(4) Locaţiile unde se va amplasa materiale antiderapante pentru intervenţii sunt prevăzute în 

anexa nr. 2. 
(5) Lista căilor de circulaţie pe care se efectuează operaţiile de curăţat mecanic zăpada cu 

utilaje cu lamă sunt prevăzute în anexa nr. 3. 

(6) Lista căilor de circulaţie pe care se efectuează combaterea poleiului şi gheţii prin stropire 
cu clorură de sodiu sunt prevăzute în anexa nr. 4 
  (7) Confirmarea prestaţiei de curăţare si transport a zăpezii de pe caile publice si menţinerea 
in funcţiune a acestora pe timp de polei sau inghet (deszăpezire), se va face conform Jurnalului de 
activitate care este prevăzut in anexa nr. 5. 
  (8) Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 1 noiembrie întreaga 
cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acţiunea de combatere a poleiului in locaţia 
prevăzuta in anexa nr. 6. 
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B. Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 
pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), in comuna Balșa 

 

1.Descrierea activităţilor  

Art. 4. - (1) Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire) in comuna Balșa, constă în 
executarea unor lucrări specifice sezonului de iarnă şi se desfăşoară de regulă în perioada 15 
noiembrie şi 15 martie. 

(2)Curăţarea zăpezii/gheţii este operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de 
gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi 
pietonilor în condiţii de siguranţă. 

(3) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate. 
(4) Operatorul de servicii va avea experienţă în domeniu şi va fi dotat cu utilaje specifice 

performante. Toate utilajele de deszăpezire trebuie să fie dotate cu mijloace moderne de comunicare 
(staţii de emisie - recepţie/receptoare telefonie mobilă). 

(5) Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii şi gheţii şi care trebuie menţinute 
în funcţiune pe timp de polei sau îngheţ, sunt prevăzute în anexa nr. 1. 

Art. 5. - (1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate şi are ca scop 
menţinerea în stare practicabilă a arterelor de circulaţie şi cuprinde următorul ciclu de operaţii: 

a) curăţat mecanic zăpadă cu utilaj cu lamă, cu plug tractat 
b) încărcat mecanic şi transportat zăpadă şi gheaţă; 
c) împrăştiat mecanic materiale antiderapante; 
d) combaterea poleiului şi gheţii prin stropire cu clorură de sodiu; 
i) depozitat material antiderapant 

 

1.2.Condiţii tehnice 

1.2.1.Curăţatul şi transportul zăpezii 

 1.2.1.1.Curăţat mecanic zăpadă cu utilaje cu lamă, cu plug tractat 
 

Art.6. Activitatea de curăţare mecanică a căilor publice de zăpadă cu utilaje cu lamă, se 
execută când stratul de zăpadă depăşeşte grosimea de 5 cm. Activitatea se execută prin treceri 
succesive, începând de la axul drumului spre bordura carosabilului, până la îndepărtarea în 
totalitatea a stratului de zăpadă. Lăţimea medie efectivă de curăţare mecanică a zăpezii cu utilaje cu 
lamă este de 2,5 m la o singură trecere. 

Activitatea se desfăşoară ziua sau noaptea în funcţie de necesităţi. Activitatea se va realiza 
cu utilaje specifice de deszăpezire, care vor fi permanent în stare de funcţionare pentru a interveni 
imediat în situaţia în care se impune. Activitatea se efectuează pe străzile prevăzute în anexa nr. 4 
la prezentul Caiet de sarcini. Unitatea de măsură este 1000 mp. 

1.2.1.3. Încărcat mecanic şi transportat zăpadă şi gheaţă 
 

Art.7. - (1) încărcatul mecanic se realizează cu utilaje specifice iar pentru transportul zăpezii 
şi gheţii se vor utiliza autovehicule speciale, de capacităţi diferite, funcţie de volumul de zăpadă şi 
gheaţă rezultat din curăţarea căilor publice. 

(2) Depozitarea zăpezii şi gheţii rezultate în urma curăţării căilor publice se va face pe 
amplasamentele cuprinse în anexa nr. 8. Unitatea de măsură este 1 mc. 

Art. 8. încărcarea ( manuală sau mecanizată), transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii 
şi a gheţii trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire. 

Transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează 
concomitent cu operaţia de deszăpezire. 
 

1.2.2.Combaterea poleiului şi gheţii 
 

Art.9. - (1) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi 
fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe 
suprafaţa părţii carosabile. 

(2) împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau 
mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se 
înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat 
următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare. 
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( 3 )  Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în 
cazul în care temperatura nu scade sub - 1 0 C .  

(4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune 
sau cu nisip ori alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea 
abrazivă sau prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă. 

(5) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, îngheţului şi pentru combaterea 
poleiului vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale. 

(6) Operatorul îşi va asigura din timp, până cel târziu la data de 1 noiembrie a fiecărui an, 
stocurile de materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de curăţare şi 
transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de 
îngheţ şi va transmite până la data de 05 noiembrie situaţia acestora Primăriei comunei Balșa. 

 

Art.10. Combaterea poleiului şi a gheţii se face cu următoarele materiale antiderapante: 

a) cu nisip; 
b) cu amestec de clorură de sodiu şi nisip; 
c) cu soluţie de clorură de sodiu; 
Lista căilor de circulaţie care trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea poleiului şi a 

îngheţului este prezentată în anexa nr. 1. 
 

1.2.2.1.Împrăştiat mecanic materiale antiderapante 

Art.11. Activitatea se desfăşoară ziua şi noaptea şi se va realiza pe principalele artere de 
circulaţie (anexa nr. 1), inclusiv pe traseele mijloacelor de transport în comun şi în alte locuri 
publice. 
Unitatea de măsură este 1000 mp. 

1.2.2.2.Combaterea poleiului şi gheţii prin stropire cu soluţie de clorură de sodiu 
 

Art.12. Activitatea de combatere a poleiului şi gheţii prin stropire cu soluţie de clorură de 
sodiu. Lăţimea efectivă de stropire cu soluţie de clorură de sodiu este de 2m. Activitatea se va 
desfăşura pe străzile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini. Unitatea de măsură este 
1000 mp. 

 

2. Programul prestaţiei 
 

Art. 13. - (1) Programul prestaţiei va fi elaborat pentru căile de circulaţie prevăzute în anexa 
nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini. 

(2) Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi transportul zăpezii îşi va organiza 
sistemul de informare şi control atât asupra stării drumurilor cât şi în ce priveşte modul de pregătire 
şi acţionare pe timp de iarnă. 

(3) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, 
operatorul va întocmi anual un Program de acţiune comun cu autorităţile administraţiei publice 
locale, până la data de 1 octombrie, pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi 
combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri: 

a) pregătitoare; 
b) de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; 
c) de prevenire şi combatere a poleiului. 
Autoritatea administraţiei publice locale împreună cu operatorul vor lua măsurile de 

organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în: 
a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea 

necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; 
b) organizarea unităţilor operative de acţiune; 
c) întocmirea Planului operativ; 
d) elaborarea Programului pregătirilor pentru iarnă. 
(4) Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde: 
a) centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor; 
b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire şi transport necesare; 
c) lista străzilor şi tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona ; 

d) lista străzilor şi tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate  

e) lista mijloacelor de comunicare; 

f) lista persoanelor responsabile, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu şi de acasă; 
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g) inventarul gospodăresc şi al echipamentelor de protecţie; 
h) dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului. 
Art. 18. (1) Operatorul serviciului de salubrizare va avea convenţii încheiate cu Administraţia 

Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia 
temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă. 

(2) î n  funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona preventiv pentru 
preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. 

(3) In cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor 
de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul 
staţiilor mijloacelor de transport în comun, căile de acces la instituţiile publice şi unităţile de 
alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. 

În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va 
interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă 
mijloacele de transport în comun. 

Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din 
cadrul localităţii. 

(4) La nevoie va fi asigurată funcţionarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin 
organizarea activităţii pe schimburi. 

Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de 
scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare. 

(5) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenţie directă (utilaje, 
materiale, forţă de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 1 octombrie a fiecărui an. 
Dotarea cu utilaje să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform 
programului aprobat. 

(6) Confirmarea prestaţiei de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea 
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire) se va face conform Jurnalului 
de activitate pe timp de iarnă, întocmit de operator şi confirmat de achizitor. 

 

3. Condiţii de calitate 
 
Art. 19. - (1) Domeniul public (căile publice) pentru care se contractează această activitate 

se consideră deszăpezit şi menţinut în stare de funcţiune prin efectuarea, cu o frecvenţă adecvată în 
acest scop, a operaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).  

(2) Prestarea activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se vor executa astfel încât să se realizeze: 

a) continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile meteo, cu 
respectarea prevederilor contractuale; 

b) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 
c) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei 

publice locale, în condiţiile legii; 
d)prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 

reducerea costurilor de prestare a serviciului; 
e) asigurarea capacităţii de curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, pentru 

prestarea serviciului în întreaga arie administrativ teritorială încredinţată; 
f) asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile 

care au fost autorizate în acest scop; 
g) asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant necesare combaterii 

poleiului de pe căile publice; 
h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul 

serviciului de salubrizare; 
i) asigurarea, pe toată durata de executare a activităţii, de personal calificat şi în număr 

suficient. 
 

3.1 Dotări cu personal – utilaje 

 

Art. 20. - Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, utilajele şi 

echipamentele pentru prestarea activităţii, în funcţie de volumul de lucrări, având în vedere ca 

suprafeţele domeniului public, cuprinse în programul de prestaţie, să fie deszăpezite şi menţinute în 

stare de funcţiune prin efectuarea tuturor lucrărilor. 
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3.2 Tehnologii 

Art. 21. - Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă, concepţia proprie, în detaliu, 

privind modalitatea de organizare şi funcţionare a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe 

căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, propunând 

traseele de lucru pentru toate fazele de intervenţie, cu referire la utilajele din dotare folosite, la 

modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilităţile oferite etc. 

 

3.3. Verificări, recepţii, garanţii 

 

Art. 22.- (1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din 

localitate pe timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special întocmit pentru 

această activitate şi denumit „Jurnal de activitate pe timp de iarnă". 
(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorităţii 

administraţiei publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi 
decontarea lucrărilor efectuate. 

(3) în cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele: 
a) numele şi prenumele dispecerului; 
b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; 
c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; 
d) străzile pe care s-a acţionat; 
e) activitatea prestată; 
f) forţa de muncă utilizată; 
g) utilajele/echipele care au acţionat; 
h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; 
i)condiţii meteo/temperatura exterioară; 
1) semnătura dispecerului; 
m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. 
(4) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va fi întocmit în două exemplare, dintre care unul 

pentru beneficiar. 

Art. 23-(l) Achizitorul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către 
prestator, precum şi volumul de lucrări prestate. 

(2) Operatorul va întocmi, pe baza jurnalului de activitate pe timp de iarnă, situaţia de lucrări 
cantitativă şi valoric şi o va prezenta beneficiarului în vederea efectuării plăţii. 

(3) Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestaţiei şi pecuniar de calitatea şi cantităţile 
stabilite prin programele de prestaţie. 

(4) Operatorul va completa şi va semna formularul de ofertă cu tarifele pentru activitatea de 
curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 
polei sau de îngheţ. 

Art. 24. Achizitorul poate modifica programul de prestaţii în funcţie de condiţiile noi apărute 
şi de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu înştiinţarea prealabilă a 
prestatorului în termen de 30 de zile. 

 

4. Condiţii financiare de execuţie a lucrărilor 
 
Art.25. - (1) Operatorul serviciilor va încasa lunar de la achizitor, în baza contractului de 

delegare, contravaloarea lucrărilor prestate şi confirmate de reprezentantul împuternicit de achizitor 
prin Jurnalul de activitate pe timp de iarnă. 

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de către operator si vor fi fi prezentate 
achizitorului înaintea selectării ofertelor, până în data de 1 septembrie a fiecărui an. 

 

CAPITOLUL III 
 

Condiţii de exploatare a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice 
şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire) in 

Comuna Balșa 

A. Condiţii tehnice 
 
Art.26 - (1) Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), in comuna Balșa trebuie să 
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asigure prestarea activităţii, în regim de continuitate, pentru întreaga comunitate din aria de 
autorizare, cu respectarea condiţiilor tehnice şi de calitate specifice.  

B. Obiective de exploatare 
 
Art.27 - (1) Obiectivele pe care trebuie să le atingă activitatea de curăţare şi transport a 

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ 
(deszăpezire), care face obiectul prestării serviciilor de deszăpezire sunt următoarele: 

• asigurarea îndepărtării imediate a zăpezii de pe căile publice ; 
• menţinerea căilor publice în funcţiune pe timp de polei şi îngheţ; 
•utilizarea pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi îngheţului de materiale 

antiderapante ecologice care să nu afecteze mediul, suprafaţa carosabilului; 
• desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă şi eficacitate; 
• desfăşurarea activităţii de deszăpezire prin antrenarea şi participarea populaţiei, 

agenţilor economici, a instituţiilor şi altor organizaţii. 

Operatorul are obligaţia să anunţe prin orice mijloace starea străzilor, locurilor în care 
traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a 
format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere 
a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport în 
comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule. 

 

C. Obiective de ordin economic 
 

Art.26 - (1) Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), se va organiza şi va funcţiona 
având în vedere să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a 
contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 

(2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în 
conformitate cu prevederile legale. 

 

D. Obiective de mediu 
 

Art. 29- (1) Pe perioada derulării contractului de prestări servicii se vor respecta condiţiile 
impuse de avizul/autorizaţia de mediu emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului. 
  (2) Pe toata perioada derulării contractului de prestări servicii, operatorul va implementa 
condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente 
conform programelor de conformare la cerinţele de mediu. 
  (3) Operatorul răspunde de activităţile prestate în faţa organelor abilitate şi are obligaţia 
de a lua măsurile necesare protejării mediului ambiant pe toată perioada derulării contractului de 
prestări servicii. 

CAPITOLUL IV 
 

Sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorilor în domeniul 

investiţiilor 
 

Art.30 (1) Investiţiile pentru modernizarea şi dezvoltarea activităţii de curăţare şi transport a 
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ 
(deszăpezire), cad exclusiv în sarcina operatorului. Operatorul va prezenta concepţia proprie de 
modernizare şi dezvoltarea a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire) şi va prezenta un 
program concret în acest sens. 

(2) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămâni în proprietatea 
operatorului de servicii publice de salubrizare. 

 

CAPITOLUL V 
Clauze financiare şi de asigurări 

 
Art. 31. (1) Operatorul va prezenta acte doveditoare privind capabilitatea financiară de a 

susţine programul de investiţii prezentat. 
(2) Programul de investiţii va prezenta sursa de finanţare pentru utilajele, instalaţiile, 

echipamentele şi dotările necesare asigurării unei bune funcţionări a activităţi. 
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CAPITOLUL VI 

Obligaţiile privind protecţia mediului 
 

Art. 32. Pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciului public, prestatorul va 
implementa măsurile şi sarcinile stabilite prin acte normative emise de autorităţile de mediu 
competente în baza unor programe de conformare la cerinţele de mediu. Operatorul are obligaţia de 
a lua măsurile necesare asigurării protecţiei mediului pe perioada derulării contractului de prestare 
servicii respectiv, pe perioada de prestare a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire). 

 
CAPITOLUL VII 
Durata delegării 

 
Art.33. (1) Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ ( deszăpezire ), in comuna Balșa se delegă pe o perioadă de 
1 an. 

CAPITOLUL VIII 

Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune 

 

Art. 34. (1) Prezentul contract inceteaza in următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei stabilite prin prezentul contract, 
b) în cazul in care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către 

beneficiar; 
c) în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata unei 

despăgubiri in sarcina operatorului,; 
d) în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către beneficiar, prin reziliere, cu plata 

unei despăgubiri in sarcina beneficiarului; 
e) în cazul imposibilităţii obiective a operatorului de a presta serviciul, prin renunţare, fara 

plata unei despăgubiri; 
f) în cazul în care operatorului i se retrage licenţa de operare emisă de ANRSC sau aceasta nu 

este prelungită după expirarea termenului; 
(2) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil şi repetat, duce la defiinţarea de plin drept a contractului, fără somaţie, punere în întârziere 
sau intervenţia instanţei de judecata și de a pretinde plata de daune - interese. 

 

CAPITOLUL I X 

Dispoziţii finale 
 

Art. 35. - (1) La licitaţiile organizate pentru delegarea serviciului public de salubrizare -
activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 
pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), in comuna Balșa, pot participa numai operatori atestaţi 
de către A.N.R.S.C. sau în curs de atestare. 

(2) În cazul în care câștigător al licitației este un operator în curs de atestare, acesta va 
prezenta copia de pe licenţa emisă de A.N.R.S.C, prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea 
competenta, cu drept de prestare în UAT Balșa, în maxim 90 de zile de la semnarea contractului de 
delegare.. 

Art.37. - (1) Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea 
licitaţiei pentru prestarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ ( deszăpezire) în comuna Balșa. 

Art. 38. Operatorul poate să încheie contracte de prestări servicii la solicitarea Agenţilor 
economici, Institutilor publice, Asociaţiilor de proprietari sau locatari, de pe raza comunei Balșa 
pentru facilizarea, pe timp de iarna, a unei circulaţii normale, rutiere si pietonale, prin curăţarea ori 
de cate ori este nevoie a zăpezii de pe caile de acces si trotuarelor din jurul suprafeţelor pe care le 
folosesc, la aceleaşi tarife prezentate si acceptate în urma licitaţiei publice desfăşurate. 
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Anexa 1 la Caietul de sarcini 

 

CAILE DE CIRCULATIE PE CARE SE EFECTUEAZĂ 

ACTIVITATEA DE CURĂȚARE A ZĂPEZII ȘI GHEȚII 

 
 

Nr.  Suprafaţa Gradul de Gradul de 

crt. Denumire tronson strada [mp] prioritate curăţare 

Sat Balșa   Circulaţie optima 

1 DC 28A Mada-Balşa 1600 1  

2 Uliţă spre Rodini 2800 2  

3 Uliţă din DC 28A spre Vale 510 2  

 Total Sat Balşa 4910   

Sat Stăuini    

1 DC 28 Mada-Stăuini  8000 1  

 Total Sat Stăuini 8000   

Sat Ardeu    

1 DC 29 Băcâia-Ardeu 400 1  

2 Uliţă spre Moară 1600 2  

 Total Sat Ardeu 2000   

Sat Galbina    

1 DC25A Galbina 8000 1  

 Total Sat Galbina 8000   

Sat Voia    

1 DC 24A: Bocşa Mică-Bocşa Mare-Voia 12000 1  

2 Strada din DC 24A 4000 2  

 Total Sat Voia  16000   

Sat Vălişoara    

1 DC 24 Almaşu Mic de Munte-Vălişoara 30000 1  

 Total Sat Vălişoara 30000   

Sat Techereu    

1 DC28B Techereu 12000 1  

 Total Sat Techereu 12000   

Sat Poiana    

 DC 25C Poiana 6000 1  

 Total Sat Poiana 6000   

Sat Poieniţa    

 DC 15A 8000 1  

 Total Sat Poieniţa 8000   

Sat Oprişeşti    

 Uliţă Oprişeşti 900 2  

 Total Sat Oprişeşti 900   

TOTAL GENERAL 95810         

 

TOTAL SUPRAFAȚĂ 

NOTA 
Gradul de prioritate 1 : drumurile comunale, traseele mijloacelor in comun, instituţii publice 

Gradul de prioritate 2 : străzi laterale celor cu grad de prioritate 1  

 

 

 

 

Anexa 2 la Caietul de sarcini 
PUNCT DEPOZITARE MATERIAL ANTIDERAPANT 

 

Nr. 

crt. 

Denumire strada Număr bucati 

1 Balsa nr.175 Uliţa spre Rodini  1 
 



16 

 

 

Anexa 3 la Caietul de sarcini 

 
LISTA CAILOR DE CIRCULAŢIE PE CARE SE EFECTEAZA OPERAŢIILE DE CURĂŢAT  

MECANIC ZĂPADA CU UTILAJE CU LAMA, PLUG TRACTAT 
 

Nr.  Suprafaţa Gradul de Gradul de 

crt. Denumire tronson strada [mp] prioritate curăţare 

Sat Balșa   Circulaţie optima 

1 DC 28A Mada-Balşa 1600 1  

2 Uliţă spre Rodini 2800 2  

3 Uliţă din DC 28A spre Vale 510 2  

 Total Sat Balşa 4910   

Sat Stăuini    

1 DC 28 Mada-Stăuini  8000 1  

 Total Sat Stăuini 8000   

Sat Ardeu    

1 DC 29 Băcâia-Ardeu 400 1  

2 Uliţă spre Moară 1600 2  

 Total Sat Ardeu 2000   

Sat Galbina    

1 DC25A Galbina 8000 1  

 Total Sat Galbina 8000   

Sat Voia    

1 DC 24A: Bocşa Mică-Bocşa Mare-Voia 12000 1  

2 Strada din DC 24A 4000 2  

 Total Sat Voia  16000   

Sat Vălişoara    

1 DC 24 Almaşu Mic de Munte-Vălişoara 30000 1  

 Total Sat Vălişoara 30000   

Sat Techereu    

1 DC28B Techereu 12000 1  

 Total Sat Techereu 12000   

Sat Poiana    

 DC 25C Poiana 6000 1  

 Total Sat Poiana 6000   

Sat Poieniţa    

 DC 15A 8000 1  

 Total Sat Poieniţa 8000   

Sat Oprişeşti    

 Uliţă Oprişeşti 900 2  

 Total Sat Oprişeşti 900   

TOTAL GENERAL 95810         

 

 

TOTAL SUPRAFAȚĂ 

NOTA 
Gradul de prioritate 1 : drumurile comunale, traseele mijloacelor in comun, instituţii publice 

Gradul de prioritate 2 : străzi laterale celor cu grad de prioritate 1  
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Anexa 4 la caietul de sarcini 

 

LISTA CAILOR DE CIRCULAŢIE PE CARE SE EFECTUEAZĂ COMBATEREA POLEIULUI SI GHETII PRIN STROPIRE 

CU CLORURĂ DE  SODIU 

 

Nr.  Suprafaţa Gradul de Gradul de 

crt. Denumire tronson strada [mp] prioritate curăţare 

Sat Balșa   Circulaţie optima 

1 DC 28A Mada-Balşa 1600 1  

2 Uliţă spre Rodini 2800 2  

3 Uliţă din DC 28A spre Vale 510 2  

 Total Sat Balşa 4910   

Sat Stăuini    

1 DC 28 Mada-Stăuini  8000 1  

 Total Sat Stăuini 8000   

Sat Ardeu    

1 DC 29 Băcâia-Ardeu 400 1  

2 Uliţă spre Moară 1600 2  

 Total Sat Ardeu 2000   

Sat Galbina    

1 DC25A Galbina 8000 1  

 Total Sat Galbina 8000   

Sat Voia    

1 DC 24A: Bocşa Mică-Bocşa Mare-Voia 12000 1  

2 Strada din DC 24A 4000 2  

 Total Sat Voia  16000   

Sat Vălişoara    

1 DC 24 Almaşu Mic de Munte-Vălişoara 30000 1  

 Total Sat Vălişoara 30000   

Sat Techereu    

1 DC28B Techereu 12000 1  

 Total Sat Techereu 12000   

Sat Poiana    

 DC 25C Poiana 6000 1  

 Total Sat Poiana 6000   

Sat Poieniţa    

 DC 15A 8000 1  

 Total Sat Poieniţa 8000   

Sat Oprişeşti    

 Uliţă Oprişeşti 900 2  

 Total Sat Oprişeşti 900   

TOTAL GENERAL 95810         

 

 

 
 

 

Anexa 5  la caietul de sarcini 

 
 

AMPLASAMENTELE SPATIILOR DE DEPOZITARE A ZAPEZI 

 

 
 

Nr. Localizarea amplasamentului Suprafaţa/ mp 
crt. spaţiului de depozitare  

1 Almaşu Mic de Munte –drum Buneşti 12000 
2 Gura Poienii 8000 

3 Balsa Zona Târgului 15000 
4 Stăuini – La şcoală  3000 
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Anexa 6 la caietul de sarcini 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

                                          JURNAL DE ACTIVITATE PE TIMP DE IARNĂ 

 

Condiţii meteo/temperatură…………………….                                                                                                           

Data……………… 

 

N
r.crt. 

U
tilaj/F

o
rm

aţie 

F
aza d

e 

acţio
n
are/ 

U
rg

en
ţa 

D
ata şi o

ra 

în
cep

erii 

A
ctiv

itate 

T
raseu

/stra

d
a p

e care 

s-a acţio
n
at 

D
ata şi o

ra 

fin
alizării 

S
u
p
rafaţa 

M
ateriale 

u
tilizate 

C
an

titate 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Nume şi prenume dispecer       Nume şi prenume reprezentanţi Primărie              Semnătura 

.........................................        ..................................................................  …………..                                                                               

.........................................        ..................................................................  …………..   

                                                                                                                                                   

.........................................        ..................................................................  …………..                                 

 

Balșa la 16 decembrie 2019 

 

 
           Preşedinte de ședinţă                                                                          Contrasemnează,                                                                                                                                              

           Jude Traian Felician                                                               Secretar general,                                                                                                  

                            Jr. Tătulea Silviu-Petru 
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Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 43 /2019 
 

 

CONTRACT PRESTĂRI SERVICII 
de deszăpezire - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ in comuna Balșa 

în temeiul Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi 
completările ulterioare, a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu 
modificările şi completările ulterioare, a, Ordinului nr. 82/2015 al preşedintelui A.N.R.S.C - privind 
aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, Ordinului nr. 111/2007 
al preşedintelui A.N.R.S.C. - privind aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor şi precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare delegarea 
gestiunii prin achiziție directă a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), ale Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, și art. 4, secțiunea Achiziția directă din Normele de aplicare a 
Legii nr. 98/2016, a Hotărârii Consiliului Local nr.66/2016 privid unele masuri pentru 
reglementarea Serviciului de salubrizare pentru activitatea de curăţare si transportul zăpezii, şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ in comuna Balșa. 
 

CAPITOLUL I 

1. PĂRŢI CONTRACTANTE 
 

COMUNA BALȘA, cu sediul în sat Balşa, nr. 175, comuna Balșa, județul Hunedoara, telefon/fax 

0254 648002; 0254 648001, cod fiscal 5453827,  primaria.balsa@yahoo.com, cont trezorerie 

_________________________________, reprezentată prin Meteşan Simion, având funcţia de 

Primar, în calitate de achizitor (denumit in continuare si "Beneficiar"), pe de o parte, 

 

 și 

 

 ........................................................ (denumirea,prestatorului), adresă 

.......................................................... telefon/fax ..................................... număr de înmatriculare cod 

fiscal ........................ cont(trezorerie,bancă)  

............................................................................................. 
reprezentată prin ........................... ......(denumirea conducătorului), funcţia ... ....................., în calitate 
de prestator (denumit in continuare si "Operator") operator, pe de o parte. 

2. Definiţii 

 
2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract -prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor(beneficiar) - autoritatea publica locala care acorda pentru o perioada 

determinata dreptul si obligaţia de prestare a activităţii care face obiectul prezentului contract. 
c. prestator (operator) - persoana juridica desemnata in schimbul plaţii serviciilor efectuate 

să preia dreptul și obligaţia de prestare a activităţii care face obiectul prezentului contract. 
d. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, 

absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi; 

e.regulament - regulamentul de organizare si funcţionare a Serviciului de Salubrizare 
pentru activitatea de curăţare si transportul zăpezii de pe caile publice si menţinerea in funcţiune a 
acestora pe timp de polei sau inghet al comunei Balșa; 

f. zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile 
lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a 
termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a 

mailto:primaria.balsa@yahoo.com
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avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul 
termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o 
duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. 

3. Interpretare 
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

CAPITOLUL II 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 1. Obiectul contractului 

(1) Obiectul contractului este prestarea activităţii de deszăpezire - curăţarea şi transportul 
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ in 
comuna Balșa, în conformitate cu obiectivele beneficiarului, cu respectarea caietului de sarcini si 
anexelor aferente cat si a regulamentului serviciului de deszăpezire si a legislaţiei specifice in 
vigoare. 

 

Art. 2. Descrierea activităţilor 

(1)Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire) în comuna Balșa, constă în executarea unor 
lucrări specifice sezonului de iarnă şi se desfăşoară de regulă în perioada 15 noiembrie şi 15 martie. 

(2)Curăţarea zăpezii/gheţii este operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă 
depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în 
condiţii de siguranţă. 

(3)Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau 
forţă de muncă umană. 

(4)Operatorul de servicii va avea experienţă în domeniu şi va fi dotat cu utilaje specifice 
performante. Toate utilajele de deszăpezire trebuie să fie dotate cu mijloace moderne de comunicare 
(staţii de emisie - recepţie/receptoare telefonie mobilă). 

(5)Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii şi gheţii şi care trebuie menţinute în 
funcţiune pe timp de polei sau îngheţ, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la caietul de sarcini. 

(6)Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate şi are ca scop menţinerea 
în stare practicabilă a arterelor de circulaţie şi cuprinde următorul ciclu de operaţii: 

a)curăţat mecanic zăpadă cu utilaj cu lamă, cu plug tractat 
b) încărcat mecanic şi transportat zăpadă şi gheaţă; 
c)împrăştiat mecanic materiale antiderapante; 
d) combaterea poleiului şi gheţii prin stropire cu soluţie de clorură de sodiu; 
i)depozitat material antiderapant 
 

Art.3. Obiective de exploatare: 
Obiectivele pe care trebuie să le atingă activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 

publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), care face 
obiectul contractului sunt următoarele: 

• asigurarea îndepărtării imediate a zăpezii de pe căile publice ; 
• menţinerea căilor publice în funcţiune pe timp de polei şi îngheţ; 
• utilizarea pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi îngheţului de materiale antiderapante 

ecologice care să nu afecteze mediul, suprafaţa carosabilului; 
• desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă şi eficacitate; 
• desfăşurarea activităţii de deszăpezire prin antrenarea şi participarea populaţiei, agenţilor 

economici, a instituţiilor şi altor organizaţii. 

Opratorul are obligaţia să anunţe prin orice mijloace starea străzilor, locurilor în care traficul 
este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format 
poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a 
poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport în 
comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule. 

 

Art. 4. Obiective de ordin economic: 
 

Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), se va organiza şi va funcţiona având în vedere 
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să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de 
prestări servicii şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. 

Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în 
conformitate cu prevederile legale. 

 

 

 

Art. 5. Obiective de mediu: 

Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse de 
avizul/autorizaţia de mediu emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului. 

Pe toata perioada derulării contractului de prestări servicii, operatorul va implementa 
condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente 
conform programelor de conformare la cerinţele de mediu. Operatorul răspunde de activităţile 
prestate în faţa organelor abilitate şi are obligaţia de a lua măsurile necesare protejării mediului 
ambiant pe toată perioada derulării contractului de prestări servicii. 

 
CAPITOLUL III 

 DISPOZIŢII GENERALE 

Art.7. Prezentul contract de prestări servicii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), are ca 
anexe obligatorii următoarele: 

- Caietul de sarcini şi anexele care fac parte integrantă din acesta; 
- Programul de prestaţie si planul operativ de acţiune care fac obiectul prezentului contract: 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al activităţii care face obiectul prezentului 

contract; 
- Oferta prezentată; 
 
Art. 8. Autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea 

politicilor şi strategiilor de dezvoltare a activităţii de deszăpezire, precum şi dreptul de a urmări, de 
a controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind desfăşurarea activităţii de curăţare şi 
transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de 
îngheţ (deszăpezire): 

- respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorul activităţii de 
curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 
polei sau de îngheţ (deszăpezire); 

- calitatea activităţii prestate/furnizate; 
- respectarea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire); 
 

CAPITOLUL IV 

DURATA CONTRACTULUI 
 

Art. 9. (l)Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ ( deszăpezire ), in comuna Balșa se prestează pe o perioadă 

de 1 an de la data înregistrării acestuia la autoritatea contaractanta(achizitor) după semnarea de 

către părți, începând cu data de _____________. 

  (2) Prezentul contract încetează să producă efecte după achitarea ultimei facturi emise de 

către prestator. 

(3) Pe perioada prezentului contract se interzice operatorului (prestatorului) subprestarea 
activităţii de deszăpezire - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ in comuna Balșa. 

 
CAPITOLUL V  

TARIFE 
 

Art. 10. (1) Operatorul va presta activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 

publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), la 

tarifele prezentate în ofertă. 
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Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este în 

limita sumei de 65.000 lei, la care se adaugă 12.350 lei TVA. 

 Tarife practicate la data semnării prezentului contract conform propunerii financiare 

prezentate sunt: 

- Curăţarea mecanizată cu plug pentru zăpada - ........ lei /1.000 mp 

- Acţionare cu utilaj de răspândire material antiderapant - ....... lei / 1.000 mp 

- Acţionare cu utilaj multifuncţional - ....... lei /1.000 mp 

- Acţionare cu utilaj pentru trotuare, alei, parcări - ....... lei /100 mp 

- Acţionare cu încărcător frontal - ......lei /1 mc 

- Acţionare cu mijloace de transport (autobasculanta, tractor cu remorca etc.) -...... lei/ o r a  

- Acţionare preventivă cu utilaj - ...... lei / 1.000 mp 

Tatifele nu conţin TVA 
Valoarea totala a plătitor se va efectua (deconta) doar pentru sezonul în care se desfăşoară 

activitatea de deszăpezire, în baza prezentului contract și a tarifelor ofertate. 

(2) Ajustarea tarifelor pentru activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), se poate face în 
fiecare an în luna octombrie utilizând parametrul de ajustare, respectiv indicele preţurilor de 
consum, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, conform prevederilor legale specifice, 
respectiv Ordinul nr. 109/2007 a ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor. 

(3) Plata prestaţiilor activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), se va face in termen 
de 30 zile calendaristice, de la recepţia serviciilor prestate, daca factura a fost primita la data 
recepţiei ori anterior acestei date. In cazul in care factura a fost primita după data recepţiei, atunci 
beneficiarul are obligaţia de a efectua plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii 
facturii. 

(4) - In cazul apariţiei unor motive obiectiv justificate, in temeiul art. 7 alin.l din Legea nr. 
72/2013, termenul de plata prevăzut la alin. 3 se prelungeşte pana la maximum 60 de zile 
calendaristice. 

(5) Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective 
determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale. 

(6) Factura va cuprinde elementele de identificare, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat, 
inclusiv baza legală. 

 

CAPITOLUL VI 

VERIFICĂRI, RECEPŢII, GARANŢII 
 
Art. 11.- (1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din 

localitate pe timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special întocmit pentru 
această activitate şi denumit „Jurnal de activitate pe timp de iarnă". 

(2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorităţii 
administraţiei publice locale, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi 
decontarea lucrărilor efectuate. 

(3) In cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele: 
a)numele şi prenumele dispecerului; 
b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; 
c)data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; 
d) străzile pe care s-a acţionat; 
e)activitatea prestată; 
f) forţa de muncă utilizată; 
g) utilajele/echipele care au acţionat; 
h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; 
i)condiţii meteo/temperatura exterioară; 
1) semnătura dispecerului; 
m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului. 
(4) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va fi întocmit în două exemplare, dintre care unul 

pentru beneficiar. 
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Art. 12—(1) Achizitorul (beneficiarul) va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei 
de către operator, precum şi volumul de lucrări prestate. 

(2) Operatorul va întocmi, pe baza jurnalului de activitate pe timp de iarnă, situaţia de 
lucrări cantitativă şi valoric şi o va prezenta beneficiarului în vederea efectuării plăţii. 

(3) Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestaţiei şi pecuniar de calitatea şi 
cantităţile stabilite prin programele de prestaţie. 

Art. 13. Achizitorul(beneficiarul) poate modifica programul de prestaţii în funcţie de 
condiţiile noi apărute şi de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu 
înştiinţarea prealabilă a prestatorului în termen de 30 de zile. 

 
CAPITOLUL VII  

DREPTURILE PĂRŢILOR 
 

Drepturile operatorului(prestatorului) 
Art. 14. Operatorul are următoarele drepturi: 
a) de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activitatea ce face 

obiectul prezentului contract; 
b) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare privind activitatea de deszăpezire 

prestat/contractat; 
c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 
d) să solicite ajustarea tarifului in raport cu indicele preţurilor de consum, comunicat de 

Institutul Naţional de Statistică; 
e) să aplice la facturare tarifele ajustate aprobate de Consiliul Local Balșa; 
f) să suspende sau să limiteze prestarea activităţii, fără plata vreunei penalizări, cu un 

preaviz de 5 zile lucratoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate dupa 90 zile de la primirea 
facturii; 

g) să solicite recuperarea debitelor în instanţa; 
h) să încheie contracte de prestări servicii la solicitarea Agenţilor economici, 

Instituțiilor publice, Asociaţiilor de proprietari sau locatari, de pe raza comunei Balșa pentru 
facilizarea, pe timp de iarna, a unei circulaţii normale, rutiere si pietonale, prin curăţarea ori de cate 
ori este nevoie a zăpezii de pe caile de acces si trotuarelor din jurul suprafeţelor pe care le folosesc, 
la aceleaşi tarife prezentate si acceptate în urma licitaţiei publice desfăşurate. 

 

Drepturile Beneficiarului (Achizitorului)  

Art. 15. Beneficiarul are următoarele drepturi: 

1.de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut 
interesul public prin realizarea activităţii de deszăpezire, verificând respectarea obligaţiilor asumate 
prin contractul de prestări servicii; 

2.de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de prestări servicii din 
motive excepţionale legate de interesul naţional sau local; 

3.de a extinde sau restrânge numărul de străzi pe care se efectuează activitatea de deszăpezire 
sau de a mări sau reduce frecvenţa de efectuare a lucrărilor specifice; 

4.să solicite și să primească, în condiţiile legii și a contractului, despăgubiri sau compensaţii 
pentru daunele provocate de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori 
prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin 
contract sau normelor tehnice în vigoare; 

5.să sesizeze operatorului orice deficiente constatate și să facă propuneri vizând înlăturarea 
acestora, îmbunătățirea activităţii si creşterea calităţii serviciului; 

 
 

CAPITOLUL VIII 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

Obligaţiile operatorului (prestatorului) 
Art. 16. Operatorul are următoarele obligaţii: 

a) să asigure prestarea activităţii conform prevederilor contractuale si cu respectarea 
regulamentului, prescripţiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare; 

b) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din 
culpă; 

c)să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a activităţii de deszăpezire și să 
acorde bonificaţii procentuale din valoarea facturii în cazul prestării activităţii sub parametrii de 
calitate prevăzuţi în contractul de prestare; 
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d) să presteze Consiliului Local al comunei Balșa, respectiv să furnizeze A.N.R.S.C, 
informaţiile solicitate și să asigure accesul la documentele si documentaţiile pe baza cărora 
prestează activitatea, in condiţiile legii; 

e)să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în 
desfăşurarea activităţii; 

f) să dețină toate avizele, acordurile, autorizaţiile și licenţele necesare prestării activităţii, 
prevăzute de legislaţia in vigoare; 

g) să respecte angajamentele luate prin contractul de prestare a activităţii; 
h) să respecte indicatorii de performanță stabiliţi în contract și precizaţi în regulament, să 

îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciului prestat; 
i)să aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor 

specifice de operare; 
j) să asigure curăţarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din staţiile mijloacelor de 

transport in comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le menţină în funcţiune pe timp de 
polei sau îngheț; 

k) să factureze activitatea prestată în conformitate cu procedurile proprii de facturare 
aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate; 

1) să înfiinţeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program 
de funcţionare permanent; 

m) să Înregistreze toate reclamațiile și sesizările într-un registru și să ia măsurile de 
rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat și 
a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de 
ordine a reclamației care va fi comunicat petentului. 

 

Obligaţiile beneficiarului (achizitorului) 
Art. 17. Beneficiarul are următoarele obligaţii: 
1. să recepţioneze serviciile prestate; 
2. să plătească preţul către operator; 
3. să analizeze şi să aprobe ajustarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire pe baza 

fundamentării economico-financiare prezentată de operator; 
4. să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de 

delegare; 
5. să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute 

expres de lege și de prezentul contract; 
6. să notifice operatorului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 

acestuia. 

CAPITOLUL IX 

 SANCŢIUNI 

Art. 18 (l)Pentru încălcări ale condiţiilor de execuţie a operaţiilor de deszăpezire prevenire şi 
combatere a poleiului de pe căile publice și de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de iarnă 
prevăzute în prezentul contract, operatorul va fi sancţionat după cum urmează: 

a) Pentru efectuarea parţială sau necorespunzatoare a lucrărilor lunare specifice de curăţire si 
transport a zăpezii de pe căile publice și menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de 
îngheț, volum al lucrărilor necesare ce rezulta din respectarea priorităţilor de intervenţie și 
frecvențelor de lucru stabilite prin prezentul contract, din vina exclusivă a prestatorului, va duce la 
refuzarea la plată a acestor lucrări. Pentru neefectuarea a până la 5% din suprafaţa planificată a fi 
deszăpezită conform prezentului contract, se vor aplica penalităţi de 0,5% la valoarea lucrărilor 
confirmate la plată. 

b) Dacă operatorul, din vina sa exclusivă, îndeplineşte programul de lucrări lunar in procent 
mai mic de 95% din suprafeţele planificate conform prezentului contract, se aplica penalităţi de 1 % 
la valoarea lucrărilor confirmate la plată 

(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu efectuează plăţile la termenul stabilit in 
contract, prestatorul poate aplica dobânda penalizatoare stabilita prin lege. 

 

CAPITOLUL X 

ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 19- (1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei stabilite prin prezentul contract, 
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b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de 
către beneficiar; 

c) în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata 
unei despăgubiri în sarcina operatorului,; 

d) în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către beneficiar, prin reziliere, cu 
plata unei despăgubiri în sarcina beneficiarului; 

e) în cazul imposibilităţii obiective a operatorului de a presta serviciul, prin renunţare, 
fără plata unei despăgubiri; 

f) în cazul în care operatorului i se retrage licenţa de operare emisă de ANRSC sau 
aceasta nu este prelungită după expirarea termenului; 

(2) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, duce la defiinţarea de plin drept a contractul, fără somaţie, punere in întârziere 
sau intervenţia instanţei de judecată. 

 

CAPITOLUL XI 

FORŢA MAJORĂ SI CAZUL FORTUIT 
 
Art. 20.- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
Art. 21. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
Art. 22. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
Art. 23. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor.  

Art. 24. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 10 zile de la încetare. 

Art. 25. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 
l(una) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 26. - Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către 
cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

Art. 27. - Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un 
caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră. 

 

CAPITOLUL XII 

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art. 28. Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale 
prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 

Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în prezentul contract, iar dacă 
acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la plata de daune-
interese. 

 

CAPITOLUL XIII 

GARANŢIA DE BUNA EXECUŢIE A CONTRACTULUI 

Art. 29.- (1) Operatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului in 
cuantum de 2% din sumele datorate pentru facturi acceptate la plată. În acest caz, contractantul are 
obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în 
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. 

(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest 
cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului. 

(3) Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. 
(4)Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a 
notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

(4) Beneficiarul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data 
îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până 
la acea dată  pretenţii asupra ei. 
 



26 

 

 
 
 

 
CAPITOLUL XIV 

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Art. 30.- (l)Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legătură cu îndeplinirea contractului. 

(2) - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele competente de pe raza teritoriala a beneficiarului. 

 

CAPITOLUL XV 

LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
 

Art. 31 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

CAPITOLUL XVI  
COMUNICĂRI 

Art. 32 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.  

Art. 33 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail 
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

 

CAPITOLUL XVII 

LEGEA APLICATĂ CONTRACTULUI 
 

Art. 34 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

CAPITOLUL XVIII 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 35 - Completările și/sau modificările aduse prezentului contract nu sunt valabile și 

opozabile, decât dacă rezultă expres din acte semnate de ambele părți contractante. 
Art. 36. Autoritatea contractantă poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului 

contract de prestări servicii, cu notificarea prealabilă a operatorului, din motive excepţionale legate 
de interesul naţional sau local, după caz, cât și programul de prestaţii prevăzut la art. 13. 

 

Prezentul contract împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă 

voinţa părţilor. 
 
         Părţile au înţeles să încheie azi ...................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

OPERATOR         BENEFICIAR 

 

 
Balșa la, 16 decembrie 2019 

 

 

           Preşedinte de ședinţă                                                                          Contrasemnează,                                                                                                                                              

           Jude Traian Felician                                                                Secretar general,                                                                                                  

                            Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 


