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ROMÂNIA                       

JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA  

BALŞA  337015  nr. 175 

TEL / FAX 0254648001 ; 0254648002  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

HOTĂRÂREA NR._44/2019 
privind aprobarea documentaţiei în vederea delegării gestiunii Serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de: dezinsectie, dezinfectie si deratizare 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. 2055/201/28.11.2019, la proiectul de 

hotărâre nr. 44/28.11.2019, prin care se propune aprobarea documentaţiei în vederea delegării gestiunii 

Serviciului de salubrizare pentru activitatea de: dezinsectie, dezinfectie si deratizare în comuna Balşa; 

  - 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. 

2055/202/28.11.2019, Avizul favorabil nr. 2055/209/09.12.2019, al comisiei de specialitate nr. 1: 

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

socială, și Avizul favorabil nr. 2055/210/09.12.2019, 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: dezinsectie, dezinfectie si deratizare 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: dezinsectie, dezinfectie si deratizare 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: dezinsectie, dezinfectie si deratizare în comuna Balșa, prezentat în Anexa nr. 3, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Durata contractului este de 4 ani. 

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. 44/2019 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 

privind stabilirea formei de gestiune a serviciului de salubrizare a Comunei Balşa pentru 

activitatea de: dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în comuna Balşa 

 

1. Consideraţii de ordin general 

 

Salubrizarea localităţilor reprezinta un serviciu comunitar de utilitate publica, local, organizat, 

coordonat, condus, monitorizat şi controlat de catre autoritatea administratiei publice locale, in cazul de 

fata de către Comuna Balşa 

Serviciul public de salubrizare se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale 

institutiilor publice si ale agentilor economici din Comuna Balşa.  

Principiile de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare ca parte componentă a 

serviciilor comunitare de utilitati publice, sunt următoarele: 

• protecţia sănătăţii publice; 

• autonomia locală şi descentralizarea; 

• responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

• conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 

• calitatea şi continuitatea serviciului; 

• tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor; 

• nediscriminarea şi egalitatea tuturor utilizatorilor; 

• transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 

• administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a banilor publici; 

• dezvoltarea durabilă. 

Prin modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor serviciilor publice de salubrizare a 

localitatilor, autorităţile administratiei publice locale trebuie să asigure realizarea următoarelor obiective: 

    - îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor 

servicii; 

    - creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin susţinerea dezvoltării economice a localităţilor, în 

principal prin stimularea mecanismelor economiei de piaţă şi prin realizarea unei infrastructuri edilitare 

moderne, ca bază a dezvoltării economice şi în scopul atragerii investiţiilor profitabile pentru comunităţile 

locale; 

    - dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

    - protecţia mediului înconjurător. 

 Cadrul legislativ ce sta la baza infiintarii, conducerii si organizarii serviciului de salubrizare 

a localitatilor este urmatorul : 
a) Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

b) Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

c) Ordinul nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare 

a localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

d) Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

e) Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare; 

f) Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

g) H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările si completările ulterioare; 

h) O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

i) Legea nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile 
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ulterioare 

j) H.G. nr. 1425/2006 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securitatii si sanatatii in munca, nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

k) Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

l) Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

m) Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generate de aparare impotriva incendiilor, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

n) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

o) Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

p) Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

r) Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificările 

și completările ulterioare; 

s) Hotararea nr.867/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea 

nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificările și completările 

ulterioare; 

ș) Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de 

servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. 

 

 2. Descrierea serviciului public de salubrizare al Comunei Balşa   

 

 Serviciul public de salubrizarea a Comunei Balşa cuprinde urmatoarele activitati:  

a)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; 

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 instalaţii de neutralizare;  

f)dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

Obiectul prezentului studiu de oportunitate il reprezinta activitatea de dezinsecţia, dezinfecţia şi 

deratizarea. Celelalte activitati din cadrul serviciului de salubrizare a Comunei Balşa, nu fac obiectul 

prezentei proceduri de atribuire, intrucat prima activitate, colectarea separata si transportul separat al 

deseurilor menajere se prestaza de catre operatorul regional al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a 

Judetului Hunedoara, iar activitatile de colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe si 

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

către instalaţii de neutralizare, sunt doua activitati care nu se atribuie si nu se licentiaza, astfel ca obiectul 

atribuirii ramane doar activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.  

Activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare a Comunei Balşa reprezinta o activitate in 

cadrul serviciului comunitar de utilitati publice, salubrizarea localitatilor, organizat, coordonat, 

reglementat, condus, monitorizat si controlat de Autoritatea administratiei publice locale, Primaria 

Comunei Balşa.  

Beneficiarii activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare a Comunei Balşa sunt: 

- persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai comunei; 
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- agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Comunei Balşa; 

- Institutii publice ale Comunei Balşa; 

Activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare va asigura: 

- imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; 

- promovarea calitatii si eficientei activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare; 

- dezvoltarea durabila a serviciilor; 

- protectia cetatenilor, animalelor, apei, solului etc. de insecte si rozatoare care sunt cei mai mari 

purtatori de micro-organisme vii care au efect negativ asupra omului; 

- protectia mediului inconjurator. 

Activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, cuprinde urmatoarele actiuni: 

a) cunoasterea zonei si a locului unde se executa dezinsectie, dezinfectie si deratizarea;  

b) stabilirea daunatorilor din zona unde se executa dezinsectia dezinfectia si deratizarea; 

c) determinarea nivelului de infestare; 

d) stabilirea substantelor si a concentratiei pentru combaterea daunatorilor din zona propusa 

pentru dezinsectie, dezinfectie si deratizare ca tratamentele aplicate sa nu aiba remanenta ridicata, pentru 

ca ele ajung foarte repede in apa si sol, unde persista apoi ca elemente poluante ; 

e) pregatirea afiselor pentru avertizare asupra prezentei si toxicitatii substantelor utilizate; 

f) instruirea operatorilor DDD care executa activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare; 

g) anuntul in mass media locala a programului de lucru : zona, data, ora si cine executa lucrarea; 

Prin atribuirea prin contract de achizitie publica de servicii a activitatii de dezinsectie, 

dezinfectie si deratizare a Comunei Balşa si localitatilor apartinatoare, se urmareste ca obiectivul 

principal sa fie imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin: 

a) promovarea calitatii si eficientei acestor servicii; 

b) dezvoltarea durabila a serviciilor; 

c) protectia mediului inconjurator; 

In vederea imbunatatirii activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, propunem Consiliului 

Local al Comunei Balşa, delegarea acestei activitati prin contract de achizitie publica de servicii prevăzut 

de art. 29, al. (8) litera b) din Legea nr. 51/2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

Primaria Comunei Balşa va monitoriza în permanenţă modul de desfasurare a serviciului de 

salubrizare de catre operatori, si va tine evidenta fiecarei activitati in parte prin documente specifice de 

urmarire si receptie, pe care le va semna impreuna cu reprezentantul împuternicit al operatorului si care 

va constituii documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate. 

Celelalte activitati din cadrul serviciului de salubrizare a Comunei Balşa, nu fac obiectul atribuiri 

prin contract de achizitii publice de servicii, acestea fiind deja delegate sau nespecifice Autoritatii publice 

locale Balşa 

 

3. Motivele care justifică acordarea concesiunii 

3.1. Motive de ordin economic 

Atribuirea in gestiune delegata a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare a Comunei Balşa, pentru activitatea de: dezinsectie, dezinfectie si deratizare, prin contract de 

achizitii publice de servicii, va conduce la mentinerea unui tarif aferent prestarii, la un nivel acceptabil si 

suportabil de catre bugetul local, intrucat societatii respective ii va fi atribuit contractul de delegare a 

gestiunii serviciului prin achizitie publica in baza Legii nr. 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia, 

adica printr-o concurenta care o va determina sa-si fundamenteze un tarif strict in limita costurilor 

necesare prestatii activitatii, la care sa adauge doar un profit minim, avand in vedere concurenta pe care o 

va avea pentru obtinerea acestui contract.  

Prestarea activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se va face in baza unui contract de 

prestari servicii, incheiat intre operatorul activitatii si autoritatea publica locala UAT Comuna Balsa. 

Atribuirea activitatii se va face in gestiune delegata, prin contract de achizitii publice de 

servicii catre un operator care a indeplinit cel mai bine conditiile prevazute de caietul de sarcini al acestei 

activitatii.   
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Atribuirea activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare prin contract de concesiune, se va 

face in baza Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achizitii publice de servicii, avand la 

baza art. 29, al. (8) litera b) din Legea nr. 51/2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.   

  

3.2. Motive de ordin financiar 

 In conditiile prestarii serviciului de salubrizare a Comunei Balşa, pentru activitatea de: 

dezinsectie, dezinfectie si deratizare, in gestiune directa, de catre Serviciul public de salubrizare a 

Comunei Balşa, cu personalitate juridica, infiintat in subordinea consiliului local, organizarea şi 

funcţionarea serviciului de salubrizare a Comunei Balşa, în condiţii de eficienta si calitate, ar necesita 

existenta unui numar de salariati, muncitori calificati, personal TESA, precum si realizarea de costuri 

suplimentare de exploatare, intretinere si reparare a utilajelor din dotare, toate suportate din bugetul local.   

De asemeni, conform prevederilor regulamentului de acordare, respingere, suspendare si 

retragere a licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin HGR nr. 

745/2007, orice agent economic sau Serviciul propriu al primariei cu personalitate juridica, care presteaza 

un serviciu sau o activitate din cadrul unui serviciu comunitar de utilitate publica, trebuie sa se 

licentieze. Licentierea unui serviciu al primariei, presupune existenta unei dotari tehnice adegvate tipului 

de activitate pe care urmeaza sa o presteze si a unui personal calificat si bine pregatit in domeniu, 

prevazute de regulamentul de licentiere. 

  Totodata, avind in vedere conditiile de mediu impuse de legislatia de mediu si de cea sanitar 

veterinara si de siguranta alimentelor in privinta substantelor chimice utilizate pentru combaterea 

vectorilor, operatorul acestei activitati trebuie sa fie atestat pe acest domeniu, astfel ca pentru prestarea 

acestei activitatii se impun conditii de dotare si personal specializat, care sa stie respecte conditiile impuse 

de aceasta legislatie. 

 Ca urmare, atribuirea acestei activitati de : dezinsectie, dezinfectie si deratizare, in gestiune 

delegata prin contract de achizitii publice de servicii, presupune existenta unei dotari tehnice necesara 

prestarii acestei activitati, care se va asigure prin grija operatorului caruia i se va atribui delegarea de 

gestiune a acestei activitati. 

 

3.3. Motive de ordin social şi de mediu 

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005, privind protectia mediului, 

modificata si aprobata prin Legea nr. 265/2006,  autorităţile administraţiei publice locale au importante 

responsabilităţi şi obligaţii pentru asigurarea unui mediu sănătos pentru toti cetăţenii comunitatii. 

În desfăşurarea serviciului public de salubrizare a localităţilor este obligatorie respectarea 

principiilor ecologice, pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos. În acest scop, consiliile locale, 

persoanele fizice şi juridice răspund pentru : 

- îmbunătăţirea microclimatului, înfrumuseţarea şi protecţia peisajului şi menţinerea curăţeniei ; 

- amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare 

şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia salubritatea, ambientul, spaţiile de odihnă  şi recreere, 

starea de sănătate şi de confort a populaţiei ; 

- adoptarea de măsuri obligatorii, pentru toate persoanele fizice şi juridice, cu privire la 

întreţinerea curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri. 

Pentru creerea si respectarea acestor conditii, prestarea serviciului public de salubrizare a 

Comunei Balşa, respectiv a activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, de catre Serviciul public cu 

personalitate juridica, ar implica cheltuieli importante din bugetul local, iar reglementările în vigoare 

presupun modernizarea lor şi realizarea de investiţii care ar impovara si mai mult bugetul local.  

Raportat la cerintele minime aratate mai sus, reiese necesitatea si oportunitatea prestarii acestei 

activitati, in gestiune delegata prin contract de delegare a gestiunii, respectiv atribuirea ei prin contract 

de achizitii publice de servicii, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 de atribuire a contractelor de 

achizitii publice de servicii si a normelor de aplicare a acesteia aprobate prin HGR nr. 395/2016.  

Unitatea Administrativ-teritorială Comuna Balşa nu dispune de mijloacele tehnice de a realiza 

serviciul în condiţiile prevazute de legislatia specifica şi totodată, nu deţine personal specializat în 
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domeniu pentru a putea asigura prestarea acestei activitatii in modalitatea gestiunii directe, cu societatea 

proprie sau cu Serviciul public cu personalitate juridica.  

Achiziţionarea utilajelor necesare şi angajarea de personal calificat pentru prestarea serviciului în 

conformitate cu cerintele minimale impuse de legislaţia specifică aplicabilă în materie, constituie o 

investiţie prea mare raportat la bugetul local şi la previziunile viitoare ale acestuia, în condiţiile în care, 

chiar şi în prezent personalul angajat în cadrul Primariei este insuficient pentru exercitarea atribuţiilor ce 

le revin, fără a mai lua în considerare si activităţile specifice serviciului de salubrizare, respectiv a 

activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare ce face obiectul prezentului Studiu de oportunitate. 

Mai mult, societatea care corespunde cel mai bine conditiilor din caietul de sarcini, în cazul 

gestiunii delegate prin contract de delegare a gestiunii serviciului, respectiv prin contract de achizitii 

publice de servicii, deţine experienţă, utilaje şi personal specializat pentru prestarea acestei activitati, si 

ca urmare, are toate condiţiile necesare pentru obţinerea licenţei de operare ANRSC, impuse prin 

regulamentul de licentiere, dispunand de o dotare minimă de utilaje şi personal necesare.  

Cerinţele din punct de vedere tehnic pentru asigurarea unei prestarii în bune condiţii a activitati 

de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, se referă în primul rand la un numar minim de utilaje si 

echipamente necesare prestarii acestei activitati, la procedee moderne de prestare si o logistică adaptată.  

Conform normelor europene in domeniu, se impune respectarea unor standarde in prestarea 

acestei activitati, adica utilizarea de substante chimice ce pot fi daunatoare florei si faunei, iar activităţile 

serviciului de salubrizare este necesar a se desfasura în condiţii salubre, avându-se în vedere respectarea 

normelor de igienă, protecţia sănătăţii cetăţenilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a calităţii vieţii 

acestora, de pe raza Comunei Balşa si a localitatilor apartinatoare. 

  In concluzie, atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare a Comunei Balşa, pentru activitatea de: dezinsectie, dezinfectie si deratizare prin 

contract de achizitii publice de servicii, conform prevederilor legislaţiei serviciilor comunitare de 

utilitati publice în vigoare, respectiv a art. 29. Al. (8) litera b), se dovedeşte a fi necesară si 

oportuna.  

 

4. Investiţiile necesare pentru modernizare 

Activitatatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare din cadrul serviciului de salubrizare a 

Comunei Balşa, ce face obiectul prezentului studiu de oportunitate, se desfăşoară pe raza Comunei Balşa, 

in locatiile si spatiile prevazute in anexele la caietul de sarcini al acestei activitati.    

Beneficiarii acestei activitati sunt utilizatorii din Comuna Balşa, formati din numărul locuitorilor 

permanenţi si rezidenți ai Comunei Balşa, de 867 persoane, din agentii economici in numar de 5 si din 

institutiile publice in numar de 8.  

In acest context, operatorul acestei activitati, va trebui sa asigure dotarea cu utilaje performante 

şi personal calificat pentru prestarea activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, intr-un numar care 

sa asigure respectarea prevederilor Regulamentului serviciului si a Caietului de sarcini ale activitatii de 

dezinsectie, dezinfectie si deratizare din cadrul serviciului de salubrizare a Comunei Balşa, aprobate de 

Consiliul Local al Comunei Balşa, la intrarea în vigoare a contractului de delegare a gestiunii serviciului, 

respectiv a contractului de achizitii publice de servicii a acestei activitati. 

       

5. Nivelul minim al redevenţei 

 In cazul delegarii gestiunii activitatilor serviciului de salubrizare a localitatilor prin contracte 

de achizitii publice de servicii, nu se stabileste o redevenţa, intrucat Autoritatea publica locala nu pune la 

dispozitia operatorului mijloacele si echipamentele necesare prestarii acestei activitati, in schimbul caror 

sa se plateasca echivalentul amortizarii.  

 

6. Modalitatea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 

 Atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a Comunei Balşa, 

pentru activitatea de: dezinsectie, dezinfectie si deratizare, prin contract de achizitii publice de servicii, 

se face in baza prevederilor Legii achizitiilor publice nr. 98/2016, de atribuire a contractelor de achizitii 

publice de servicii, si a normelor de aplicare a acesteia aprobate prin HGR 395/2016, coroborat cu 
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prevederile art. 29 al. (8) litera b) din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

7. Durata delegarii de gestiune 

 Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a Comunei Balşa, pentru 

activitatea de: dezinsectie, dezinfectie si deratizare, este de 4 ani, conform prevederilor din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Legii achizitiilor publice nr. 98/2016 de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si de 

servicii, precum si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HGR nr. 395/2016.  

8. Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitii 

publice de servicii  

    Modalitatea de estimare a termenului previzibil pentru realizarea procedurii de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare a Comunei Balşa si localitatilor apartinatoare, respectiv a activitatii de 

dezinsectie, dezinfectie si deratizare, prin contract de achizitii publice de servicii, este urmatoarea : 

-aprobarea Studiului de oportunitate si stabilirea formei de gestiune a serviciului de salubrizare a 

Comunei Balşa, respectiv a activitatii dezinsectie, dezinfectie si deratizare, in luna decembrie 2019; 

-aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Comunei Balşa si a caietului de sarcini al 

activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, in luna decembrie 2019;   

- atribuirea contractului de achizitii publice de servicii al activitatii de: dezinsectie, dezinfectie si 

deratizare, în conformitate cu prevederile Legii achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HGR nr. 

395/2016;  

 

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. 44/2019 

 

 

CAIET DE SARCINI - PROPRIU 

al serviciului de salubrizare al comunei Balşa 

 

 

Obiectul caietului de sarcini-propriu : Activitatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare 

 

Consideratii generale 

 

    1. Caietul de sarcini-cadru stabileşte conţinutul şi modul de întocmire a caietelor de sarcini 

proprii de către consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitare, după caz, care înfiinţează, organizează, conduc, coordonează şi controlează funcţionarea 

serviciului de salubrizare şi care au totodată atribuţia de monitorizare şi exercitare a controlului cu privire 

la prestarea serviciului de salubrizare, indiferent de forma de gestiune adoptată. 

    2.1. Caietele de sarcini proprii se vor întocmi în concordanţă cu necesităţile obiective ale 

consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitare, după caz, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază precizate în caietul de sarcini-

cadru şi in Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare. 

    2.2. Caietul de sarcini propriu al serviciului de salubrizare a Comunei Balşa va fi supus 

aprobării Consiliului Local al al comunei Balşa. 

    2.3. Pentru fiecare activitate a serviciului se va întocmi câte un caiet de sarcini, chiar dacă 

activităţile se prestează de acelaşi operator. 

    3. La întocmirea caietelor de sarcini proprii ale serviciului de salubrizare a comunei Balşa, 

Primaria comunei Balşa are obligaţia de a utiliza documentaţia prevăzută în caietul de sarcini-cadru, după 

cum urmează: 

    a) în conţinutul documentaţiei caietelor de sarcini proprii se vor prelua din caietul de sarcini-

cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate; 

    b) conţinutul caietelor de sarcini proprii va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor 

scrise cu caractere normale, cu excepţia numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin 

completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere 

înclinate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru; 

    c) conţinutul caietelor de sarcini proprii ale serviciului de salubrizare al comunei Balşa , va 

cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga 

şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului. 

    4. Consiliul Local al comunei Balşa, are obligaţia ca la întocmirea caietelor de sarcini proprii 

să definească specificaţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite 

în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională. 

 

CAPITOLUL 1 

Obiectul caietului de sarcini 

 

ART. 1. 

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului 

de salubrizare respectiv a activitatii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare din Comuna Balşa, stabilind 

nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestei activitati în condiţii de eficienţă şi 

siguranţă. 

ART. 2. 

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă 

pentru Consiliul Local al comunei Balşa, în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a 

activitatii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, indiferent de modul de gestiune adoptat. 
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ART. 3. 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară delegarii si desfăşurării 

activităţii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie deratizare, şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de 

bază. 

Caietul de sarcini reprezinta o anexa la Contractul de delegare a gestiunii activitatilor de 

dezinsectie, dezinfectie, deratizare în Comuna Balşa.  

ART. 4. 

(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile 

referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sistemele de 

asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante sau 

altele asemenea. 

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la 

verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele 

normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare, respective a activitatii 

de dezinsectie, dezinfectie si deratizare. 

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 

prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării 

serviciului/activităţii de deratizare, dezinfectie dezinsectie, tratamente fito-sanitare şi care sunt în vigoare. 

 

CAPITOLUL II 

Cerinţe organizatorice minimale 

ART. 5. 

1. Obiectul delegarii de gestiune il constituie delegarea gestiunii activitatilor de dezinsectie, 

dezinfectie si deratizare în Comuna Balşa, județul Hunedoara. 

2. Operatorii serviciului de salubrizare, respective a activitatii de dezinsectie, dezinfectie si 

deratizare, vor asigura: 

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, 

protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, 

prevenirea şi combaterea incendiilor; 

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie 

de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a 

gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului de salubrizare a Comunei Balşa, respectiv 

a activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;  

d) furnizarea către Consiliul local al Comunei Balşa, respectiv catre A.N.R.S.C., a informaţiilor 

solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de 

salubrizare respective activitatea de dezinsectie,dezinfectie si deratizare, în condiţiile legii; 

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

respectiv a activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare. 

f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare; 

g) realizarea unui sistem de evidenta a sesizarilor si reclamatiilor, precum si de rezolvare 

operativa a acestora . 

h) tinerea unei evidente a monitorizarii factorilor de disconfort si raportarea periodica a situatiei, 

autoritatilor competente conform reglementarilor in vigoare.  

i) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contract. 

j) conducerea operative prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de 

interventie. 

k) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor in 

conditiile stabilite prin contract. 

l) alte conditii specifice stabilite de Consiliul Local al Comunei Balşa. 
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CAP. III 

Serviciul de salubrizare 

 

SECŢIUNEA 1 

Dezinsectia, dezinfectia, deratizarea 

 

ART. 6. 

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul 

serviciului, anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciului, respectiv a activitatii de dezinsectie, 

dezinfectie si deratizare. 

ART. 7. 

Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de dezinsecţie, deratizare si dezinfectie, în 

condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a Comunei Balşa. 

ART. 8. 

Activităţile de dezinsecţie, dezinfectie si deratizare, se vor aplica la suprafeţele din raza 

domeniului public si privat a Comunei Balşa, dupa cum urmeaza: 

 

a) activitatea de dezinsecţie care se efectuează in: 

1. - clădiri ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Balşa; 

2. - părţi comune ale clădirilor tip condomenii, inclusiv subsolurile; 

3. - canalele în care sunt amplasate reţelele de alimentare cu apă, canalizare,; 

4. - parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de cursuri de apa si luciu de apa; 

5. - pieţe, târguri, oboare, bâlciuri ; 

6. – gospodării individuale; 

7. – subsoluri uscate, umede sau inundate; 

8. – unităţi de învăţământ, grădinițe şi unităţi sanitare aflate în subordinea Consiliului Local al 

Comunei Balşa; 

9. – zone demolate şi neconstruite; 

10. - societăţi comerciale cu specific alimentar; 

11. – societati comerciale cu specific nealimentar; 

12. - rampe şi gropi de gunoi: 

13. - platforme de gunoi special amenajate. 

 

b) activitatea de dezinfecţie care se efectuează în: 

1. - rampe şi gropi de gunoi; 

2. - ghene de gunoi la clădirile tip condominii, platforme de gunoi special amenajate; 

3. - mijloace de transport în comun; 

4.- unităţi de învăţământ, grădinițe şi unităţi sanitare aflate în subordinea Consiliului Local al 

Comunei Balşa; 

5. - societăţi comerciale cu specific alimentar; 

6. –societati comerciale cu specific nealimentar; 

7.- locuri în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor. 

 

c) activitatea de deratizare care se efectuează în: 

1. - clădiri ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Balşa; 

2. -părţi comune ale clădirilor tip condominii, inclusiv subsolurile ; 

3. - canalele în care sunt amplasate reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare ; 

4. - parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lacuri 

5. - pieţe, târguri, oboare, bâlciuri ; 

6. - gospodarii individuale; 

7. - subsoluri uscate, umede sau inundate; 
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8. - unităţi de învăţământ, grădinițe şi unităţi sanitare aflate în subordinea Consiliului Local al 

Comunei Balşa; 

9. - zone demolate şi neconstruite; 

10.- societăţi comercialecu specific alimentar; 

11.– societati comerciale cu specific nealimentar; 

12.- rampe şi gropi de gunoi; 

13.- platforme de gunoi special amenajate. 

ART. 9. 

(1) Obiectivele şi suprafeţele de pe raza Comunei Balşa, unde se vor aplica activităţile de 

dezinsecţie, dezinfectie si deratizare, sunt cele nominalizate si specificate in anexa prezentul caiet de 

sarcini.  

(2) Pentru lucrarile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare efectuate pe alte amplasamente, aflate 

in administrare la unitati din subordinea Consiliului local, persoane fizice, asociatii de proprietari sau 

persoane juridice, operatorul va incheia contracte de prestarii servicii uramnd a incasa contravaloarea 

lucrarilor de la acestia la tarifele aprobate de catre Consiliul local. 

ART. 10. 

Materialele utilizate pentru prestarea activitatii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, vor fi cele 

din lista nationala aprobata si avizata de catre Ministerul Sanatatii Publice, specifice pentru fiecare 

operatiune si vor fi din grupele III si IV de toxicitate. Operatorul va respecta in oferta sa si in practica, 

consumurile specifice pentru fiecare tip de lucrare executata conform normelor de consum. 

ART. 11. 

Prestarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfectie si deratizare, se va executa astfel încât să se 

realizeze: 

a) continuitatea activităţii pe întreaga durată de desfăşurare, cu respectarea prevederilor 

contractuale; 

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului; 

c) controlul calităţii serviciului prestat; 

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

e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de Consiliul Local al Comunei 

Balşa, în condiţiile legii;  

f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

g) asigurarea capacităţii de lucru a utilajelor şi dispozitivelor pentru prestarea activităţii, în 

întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; 

h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul 

serviciului de salubrizare al Comunei Balşa; 

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

suficient. 

ART. 12. 

Autoritatea contractantă a activităţii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare este Comuna Balşa, cu 

sediul în localitatea Balşa, strada Principală, nr. 175, județul Hunedoara. 

 

SECŢIUNEA 2 

Procedura de lucru in cadrul activităţii de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare 

ART.13. 

Procedura de lucru: 

1. - înainte de începerea lucrărilor în teren, operatorul va anunţa lucrările de dezinsectie, 

dezinfectie şi deratizare ce se vor efectua pe baza unui preaviz de execuţie, adus la cunoştinţă 

utilizatorului, cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de începerea lucrărilor respective.  

2. –La inceperea lucrarilor , operatorul este obligat sa prezinte baza legala a operatiei ce urmeaza 

a se executa si sa verifice daca persoana contactata are calitatea de persoana desemnata de beneficiar. 
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3. - La terminarea lucrărilor, reprezentantul operatorului va înmâna persoanei desemnate un 

proces verbal de recepţie a lucrărilor executate şi instrucţiuni de avertizare asupra prezenţei şi toxicităţii 

substanţelor utilizate. 

4. - Refuzul de a accepta desfăşurarea activităţilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare 

constituie contravenţie şi se sancţionează în condiţiile legii. 

5. - Persoana desemnată are obligaţia să certifice executarea lucrărilor şi condiţiile impuse de 

preavizul de execuţie. 

ART .14. 

Executarea lucrării: 

1. – Activitatea de dezinsecţie, dezinfectie şi deratizare se va efectua conform programului 

stabilit de catre autoritatea contractanta si avizata de catre Autoritatea publică locală de sănătate publică, 

respectând instrucţiunile de utilizare a substanţelor şi a reglementărilor legale în vigoare.  

2. - Produsele utilizate în activităţile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, vor fi avizate de către 

Ministerul Sănătăţii, pentru profilaxia sanitar umană. 

ART.15. 

Obiectivele operatorului de dezinsectie, dezinfectie şi deratizare sunt: 

a) - cunoaşterea zonei şi a locului unde se execută activitatea de dezinsectie; dezinfectie si 

deratizare; 

b) - stabilirea vectorilor din zona unde de execută dezinsectia, dezinfectia si deratizarea; 

c) - determinarea nivelului de infestare; 

d) - stabilirea substanţelor şi a concentraţiei ce se va utiliza pentru combaterea vectorilor din 

zona propusă pentru dezinsectie, dezinfectie, deratizare, astfel ca, tratamentele aplicate să nu aibă efecte 

nocive asupra cetăţenilor, solului, apei şi să nu persiste ca elemente poluante; 

e) - pregătirea afişelor pentru avizarea populaţiei asupra prezenţei şi a toxicităţii substanţelor 

utilizate; 

f) - instruirea operatorilor care execută dezinsectia, dezinfectia si deratizarea; 

g) - anunţarea în presa locală a programului de lucru care va cuprinde zona şi perioada efectuării 

lucrărilor. 

ART.16. 

Operatorul va verifica periodic dacă tratamentele aplicate au avut efectul scontat sau dacă după 

efectuarea lucrărilor s-au stins focarele de infecţie sau dăunătorii au emigrat în zonele netratate. 

ART.17. 

Operatorul va efectua lucrările de dezinsectie, dezinfectie si deratizare conform programului 

prestabilit, precum şi ca urmare a sesizărilor făcute de persoane juridice, fizice, instituţii publice, 

referitoare la existenţa unor focare de infecţie sau vectori. 

ART. 18. 

Operatorul, în urma sesizărilor primite, va recolta de la faţa locului (va monitoriza), insecte (sub 

formă de ouă, larve, nimfe, adulţi), în vederea stabilirii tratamentelor adecvate. 

ART. 19. 

Operatorul va identifica locurile unde se cuibăresc insecte şi rozătoare şi sunt posibile focare de 

infecţie, stabilind tratamentele şi periodicitatea efectuării acestora. 

ART. 20. 

Operatorul trebuie să fie bine instruit în manevrarea substanţelor pesticide, iar în caz de accident 

cu aceste substanţe, să ştie să asigure primul ajutor până la intervenţia unităţilor sanitare de urgenta, 

cărora le va comunica tipul substanţei cu care s-a produs infectarea. 

ART. 21. 

(1) Personalul operatorului care deserveşte mijloacele de transport a substanţelor pesticide 

(numai din grupele III si IV de toxiciate), trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului acestor 

substanţe, să deţină toate documentele de însoţire şi să nu abandoneze substanţe pesticide şi ambalaje pe 

traseu.  

(2) Pentru transportul substanţelor pesticide se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai 

redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului. 
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(3) Ambalajele substanţelor folosite în desfăşurarea activităţii de dezinsectie, dezinfectie si 

deratizare, se vor incinera prin grija operatorului la o societate autorizata pentru aceste servicii.   

ART. 22. 

După efectuarea lucrărilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, operatorul are obligaţia 

aducerii la cunoştinţa populaţiei asupra prezenţei şi toxicităţii substanţelor utilizate, prin amplasarea de 

afişe în locuri vizibile. 

ART.23. 

In cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat se produce o daună imediată, vizibilă, 

proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat pe bonul de lucru şi va fi comunicată în mod expres 

operatorului. De asemenea vor fi semnalate toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea 

oamenilor, animalelor, precum şi mediul înconjurător. 

 

SECŢIUNEA 3 

Dotări cu personal si utilaje 

ART. 24. 

Operatorul are obligaţia de a-şi dimensiona parcul auto (mijloace speciale de transport, etc.) 

utilajele si echipamentele, precum si personalul calificat, astfel încât, sa asigure desfăşurarea activităţii de 

dezinsectie, dezinfectie, si deratizare in condiţii corespunzătoare, pe raza Comunei Balşa, pe toata 

perioada derulării contractului, cu respectarea normelor de sănătate, securitate in munca si P.S.I  

ART. 25. 

Dotările minime solicitate 

a) Operatorul va face dovada proprietăţii următoarelor utilaje si echipamente pentru efectuarea 

lucrărilor si vor prezenta prospecte ale acestora.  

1. aparat tip atomizor, generatoare de ceata rece dotate cu sistem de dispersie in volum ultra 

redus (ULV) minim 1 buc; 

2. aparate generatoare de ceata calda minim 1 buc; 

3. aparat pulverizator portabil 3 buc; 

              4.autovehicul pentru transportul agenţilor DDD,materialelor şi substanţelor utilizate-minim 1buc; 

5. recipienţi pentru dozarea raţională a raticidelor – minim 2 buc; 

6. materiale de avertizare şi informare privind desfăşurarea activităţilor; 

7. echipamente de protecţie şi de lucru inscripţionate cu denumirea societăţii prestatoare. 

b) Ofertantul va prezenta sistemul de dispecerat si comunicare pentru coordonarea eficienta a 

prestării activităţilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

ART. 26. 

Personal minim solicitat: 

Operatorul va dispune de un număr minim de personal, format din 2 persoane angajate cu 

contract de munca la societatea operatorului, din care: 

-operatori calificaţi şi atestaţi conform legislaţiei in vigoare pentru prestarea activităţilor de 

dezinsectie, dezinfectie, deratizare - 2 persoane;  

-medic veterinar atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din România - 1 persoana, angajat sau 

cu contract de colaborare; 

-tehnician fitosanitar abilitat de Unitatea Fitosanitara - 1 persoana; 

Pentru operatorii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, se vor prezenta certificatele de 

calificare şi atestatele emise de Direcţia de Sănătate Publica sau alte organisme acreditate si dovezile 

angajării acestora la societatea ofertanta (se va prezenta tabel cu angajaţii societăţii vizat de Inspectoratul 

Teritorial de Munca pe anul 2019).  

 

CAPITOLUL IV 

Condiţii de exploatare a activităţilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare a Comunei Balşa 

 

A. Condiţii tehnice 

B. ART. 27. 
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Operatorul activităţilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare a Comunei Balşa, trebuie sa 

asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii din aria de autorizare, cu 

respectarea condiţiilor tehnice specifice flecarei activităţi. 

 

B. Obiective de exploatare 

ART.28. 

Obiectivele pe care trebuie sa le atingă activităţile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare care fac 

obiectul delegarii de gestiune sunt următoarele: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viata ale cetăţenilor; 

b) promovarea calităţii si eficienta activităţilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;  

c) dezvoltarea durabila a serviciilor; 

d) protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea masurilor de protecţie a mediului pe etape de 

dezvoltare, în concordanta cu normele Uniunii Europene. 

 

C. Obiective de ordin economic 

ART. 29. 

(1) Operatorul activităţilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare va urmări realizezarea unui 

raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii, 

respectiv a contractului de achizitie publica de servicii şi un echilibru între riscurile asumate şi beneficiile 

preconizate prin contract.  

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

conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinului presedintelui ANRSC nr. 109/2007.  

 

D. Obiective de mediu 

ART. 30. 

(1) Pe perioada derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului, respectiv a contractului 

de achizitii publice de servicii, se vor respecta condiţiile impuse de avizul de mediu care se va obţine prin 

grija si pe cheltuiala contractantului.  

(2) Pe toata perioada derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului, respectiv a 

contractului de achizitii publice de servicii, operatorul va implementa condiţiile ce se stabilesc prin acte 

normative emise de autorităţile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerinţele 

de mediu.  

ART. 31. 

Cantităţi de lucrări 

Se vor aplica tratamente de dezinfectie, dezinsectie si deratizare pe urmatoarele suprafete si 

obiective: 

(1) Activitatea de deratizare se efectueaza după cum urmează: 

a) parcuri; 

b) spatii verzi; 

c) cimitire; 

d) maluri de apa de pe raza Comunei Balşa.; 

e) cladiri ; 

f) pe aliniamente stradale; 

Lucrarea de deratizare se va efectua in minimum 2 etape: etapa de primavara (in perioada15-30 

aprilie) si etapa de toamna (in perioada 1-15 octombrie) cat si in functie de gradul de infestare cu 

rozatoare constatat in timpul monitorizarilor periodice. Durata de executie va fi de min. 7 zile, urmand ca 

timp de 7-10 zile sa se completeze zilnic momeala consumata pana cand ultima cantitate administrata 

ramane neconsumata.  

(2) Activitatea de dezinsectie se efectueaza prin tratamente la sol, in: 

a) parcuri; 

b) spatii verzi; 

c) cimitire; 
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d) maluri de apa de pe raza Comunei Balşa ; 

e) cladiri ; 

f) pe aliniamente stradale; 

Lucrarea de dezinsectie se va efectua pe toata perioada verii, in functie de monitorizarile 

periodice, in minimum in 2 sau 4 etape.  

Suprafetele aferente domeniului public pe care se desfasoara activitatea de dezinsectie, 

dezinfectie si deratizare, sunt cele prevazute in anexa la caietul de sarcini;  

- pentru activitatea de deratizare – suprafata totala - _______ mp; 

- pentru activitatea de dezinsectie- suprafata totala - _______ mp; 

- pentru activitatea de dezinfectie- suprafata totala - ________ mp 

 

CAPITOLUL V 

Obligaţiile privind protecţia mediului 

ART 32. 

(1) Obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea activităţilor de 

dezinsectie, dezinfectie şi deratizare, precum si cele derivate din activităţile conexe serviciului, cum ar fi 

exploatarea utilajelor si a parcului auto, sunt in sarcina exclusiva a operatorului.  

(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, se va conveni 

cu acestea un program de conformare, care se va introduce, cu termene scadente de realizare, în caietele 

de sarcini.  

 

 

 

Anexa nr. 1  la Caietul de sarcini al activitatii de DDD 

 

 

 

Lista  

Obiectivelor Comunei Balşa, pentru care se presteaza activitatea  

de dezinsectie, dezinfectie si deratizare 

 

Nr. 

   crt. 
Denumire obiectiv sau locatie DDD 

Obiectiv 

Lung. 

[m] 

Lat. 

[m] 

Sup. 

[m2] 

1 Primaria Comunei Balşa     

2 
Căminele culturale din comuna 

Balşa  

 
   

3 Politia Comunei Balşa     

4 Dispensarul comunal     

5 Scoala si Gradinita Balşa     

6 
Centrul de informare turistică 

Balşa 

 
   

….      

n      

 TOTAL     

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. 44/2019 

 

 

CONTRACT PRESTARI SERVICII 

ACTIVITATEA DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE 

nr ........... din ............. 

 

 

Temei juridic: 

 Prezentul contract s-a încheiat în temeiul art. 29 alin (8) , lit. b) si alin. (9) din Legea 

serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare coroborat cu art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii 

nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor; 

 

Între 

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 concedent, pe de o parte, 

şi 

S.C.____________________________________,înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului 

cu nr._____________________C.U.I.______________cu sediul principal 

în____________________str._____________nr.____bl.__sc.__et.__ap.____judet/sector________repre

zentata prin __________________având functia de___________________ în calitate de 

concesionar(denumit și operator), pe de altă parte. 

şi 

……………………, cu sediul în…………., str. ……….. nr. ……, judeţul……….., T/F:……… 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul…………, CIF……….., având cont IBAN 

………………, deschis la…………………………. reprezentată prin……………., în calitate de prestator, 

a intervenit prezentul contract. 

 

2. DEFINIŢII 

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator; 

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul 

contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului; 

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 

prestate conform contractului; 

f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 

sarcini şi în propunerea tehnică; 

g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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, 

embargo, 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. 

mailto:primaria.balsa@yahoo.com
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h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. INTERPRETARE 

3.1. – In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. – Termenul ,, zi,, ori,, zile,, sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

 

CLAUZE OBLIGATORII 

4. OBIECTUL  CONTRACTULUI 

4.1. - Prestatorul se obligă se presteze ,,Servicii de deratizare, dezinfectie, dezinsectie, în aria 

administrativ – teritorială a Comunei Balşa în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract pentru 

serviciile prestate. 

 

5. PREŢUL CONTRACTULUI  

5.1. – Preţul maxim convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către 

achizitor, este de …………. lei, la care se aduga TVA, la urmatoarele tarife: 

- deratizare..............................lei/mp, la care se adauga TVA, 

- dezinfectie.............................lei/mp, la care se adauga TVA, 

- dezinsectie.............................lei/mp, la care se adauga TVA. 

 Valoarea maxima totală a contractului nu va depăşi suma de 132.519 lei, conform art. 7, alin. (5) 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

6. DURATA CONTRACTULUI  

6.1. – Prestatorul se obligă să  asigure ,,Servicii de deratizare, dezinfectie, dezinsectie,, pe o 

perioada de 48 luni de la data semnării contractului. 

 

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

7.1. - Documentele prezentului contract sunt: 

• prezentul contract cu anexele sale 

• propunerea financiară 

• propunerea tehnica 

Fiecare document va fi citit şi interpretat ca parte integrantă a contractului. 

 

8. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI 

8.1. - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu propunerea sa tehnica. 

8.2. - Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 

umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive 

cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau 

se poate deduce in mod rezonabil din contract. 

8.3. -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu 

graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si 

metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

8.4. – Pe parcursul prestării serviciilor, prestatorul are obligaţia de de a lua toate măsurile 

rezonabil necesare pentru a proteja mediul şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate 

persoanelor. 

8.5. – (1) Pe parcursul prestării serviciilor, prestatorul are obligaţia, în măsura permisă de 

respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor sau 
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b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

8.6. – Prestatorul răspunde de respectarea tuturor prevederilor legale, inclusiv de respectarea 

prevederilor oricărui regulament sau a hotărârilor altor organe locale legal constituite, care au caracter 

obligatoriu la prestarea acestui serviciu. Dacă nerespectarea acestor prevederi provoacă pagube pentru 

achizitor, acesta va fi despăgubit integral de prestator cu suma cuvenită.   

8.7. – Prestatorul este obligat să respecte normele de protecţia muncii şi PSI specifice sectorului 

în care se presteaza serviciile. 

8.8. – Pagubele rezultate în urma accidentelor sau incendiilor sunt în sarcina prestatorului, fiind 

suportate de către acesta. 

8.9. – Prestatorul este obligat sa respecte toate instructiunile, normele tehnice si metodologice 

care reglementeaza depozitarea, manipularea si utilizarea in siguranta a acestor produse pentru eliminarea 

riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor si de poluare a mediului inconjurator si raspunde de 

calitatea si eficienta tratamentelor efectuate.  

8.10. – La terminarea intervenţiei prestatorul întocmeşte devizul şi factura, din care un exemplar 

este ridicat de delegatul achizitorului şi pe care respectivul delegat certifică, prin semnătură, că  serviciile 

sunt prestate, acceastă semnătură reprezentând şi acceptul achizitorului pentru plata facturii. 

8.11. - Prestatorul este obligat să certifice calitatea serviciilor prestate prin documente de calitate. 

8.12. – Prestatorul raspunde de corectitudinea si aplicabilitatea serviciilor prestate. 

8.13. - Prestatorul isi asuma si toate celelalte responsabilitati care rezulta din celelalte clauze ale 

prezentului contract si care nu au fost enumerate in prezentul capitol. 

8.14. - Să solicite și să obțină de la A.N.R.S.C. eliberarea licenței, în termen  de 90 zile de la data 

semnării contractului, conform dispozițiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr.51/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

9. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 

9.1. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau 

informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru 

îndeplinirea contractului. 

 

10. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

10.1. - Pretul contractului prevazut la art.5.1 se va plati prestatorului dupa efectuarea serviciilor, 

in baza facturii fiscale care va fi emisa dupa data procesului-verbal de receptie semnat de reprezentantii 

partilor la locul de prestare. 

10.2. - Plata facturii va fi făcută prin transfer bancar la banca si in contul prestatorului in termen 

de 30 zile de la data inregistrarii facturii fiscale la achizitor, in conditiile respectarii clauzelor 

contractuale. 

10.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii 

fiscale la achizitor, in conditiile respectarii clauzelor contractuale, prestatorul are dreptul sa solicite 

penalitati pentru intarzierea platii. 

10.4. –Plăţile trebuie să fie făcute, la cererea prestatorului, la valoarea serviciilor executate 

conform contractului. Serviciile executate trebuie să fie dovedite ca atare prin situaţii de servicii 

executate, întocmite astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.  

 

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR 

11.1. - În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin 

contract conform clauzei referitoare la termenele de prestare, achizitorul va calcula iar prestatorul va plati, 

penalitati in suma echivalenta cu o cota de 0,05% din valoarea serviciilor neefectuate, pentru fiecare zi de 

intarziere. 

11.2. - Pentru compensarea prejudiciului suferit de către achizitor ca urmare a îndeplinirii cu 

întârziere sau a neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către prestator, achizitorul poate aplica prestatorului 

în afară de penalităţi, de executarea garantiei de buna executie,de rezilierea contractului din vina 
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prestatorului  şi plata de daune. 

11.3. - Prestatorul care nu şi-a realizat obligaţia contractuală în termenul, calitatea, cantitatea 

stabilite va fi obligat faţă de achizitor cu daunele prevăzute, respectiv cominatorii şi compensatorii, până 

la acoperirea prejudiciului suferit de achizitor. 

11.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 

denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest 

caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

12. STANDARDE 

12.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 

prestator în propunerea sa tehnică. 

 

13. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 

13.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 

face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 

contractului. 

13.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 

referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă sau 

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire sau 

c) partea contractantă a fost obligată, în mod legal, să dezvăluie informaţia. 

 

14. CERINTE IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI SI SECURITATII SI 

SANATATII IN MUNCA.                                                           

14.1. - CERINTE IN DOMENIUL CALITATII 

Prestatorul poarta raspunderea pentru calitatea produselor utilizate in conformitate cu dispozitiile 

legale în vigoare.Serviciile efectuate de catre prestator vor fi receptionate pe baza proceselor-verbale de 

receptie incheiate intre achizitor si firma prestatoare. Din procesele-verbale de receptie trebuie sa rezulte 

ca lucrarile executate sunt de buna calitate. 

14.2. - Cerinte in domeniul mediului 

Atunci cand prestatorul executa servicii de deratizare, dezinfectie, dezinsectie, in incinta sau 

vecinatatea instalatiilor electrice in exploatare, trebuie sa se asigure ca substantele si produsele utilizate in 

procesul tehnologic, sa nu fie toxice pentru personalul propriu si al achizitorului, si sa respecte legislatia 

de mediu in vigoare. 

14.3. - Cerinte in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

(1)Serviciile de deratizare, dezinfectie, dezinsectie, efectuate de catre firma prestatoare trebuie sa 

se execute in conformitate cu Conventia de lucrari incheiata la nivelul conducatorilor de unitati. 

(2)La executarea serviciilor de deratizare, dezinfectie, dezinsectie, trebuie sa se respecte 

prevederile legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare 

(3)La efectuarea serviciilor de deratizare, dezinfectie, dezintectie in incinta sau in vecinatatea 

instalatiilor electrice in exploatare, prestatorul este obligat sa asigure personal autorizat din punctul de 

vedere al securitatii si sanatatii in munca, care sa asigure supravegherea lucrarilor. 
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15. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI. 

15.1.- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini. 

15.2. – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi 

pentru acest scop. 

15.3. - Reclamatiile de calitate privind serviciile prestate se vor transmite la prestator in timpul 

perioadei de garantie, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data de expirare a acestei perioade, prin una din 

formele prevazute in pct. 25 din prezentul contract. Prestatorul este obligat sa rezolve reclamatiile de 

calitate in maximum 5 zile de la data receptionarii reclamatiei, daca in acest interval partile nu convin 

altfel printr-un document semnat de ambele parti. Depasirea termenului de 5 zile sau a termenului 

convenit prin document pentru rezolvarea reclamatiei va fi penalizata in aceleasi conditii ca si depasirea 

termenului de prestare. 

15.4. - In cazul in care prestatorul nu reuseste sa rezolve reclamatiile, conform celor convenite, 

achizitorul o va face el insusi, pe riscul si pe cheltuiala prestatorului, fara a prejudicia alt drept pe care 

achizitorul il are fata de prestator in cadrul prezentului contract.Toate cheltuielile legate de rezolvarea 

reclamatiilor in perioada de garantie, sunt in sarcina exclusiva a prestatorului. 

 

16. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

16.1.- Pentru serviciile prestate platile datorate de achizitor furnizorului sunt tarifele declarate in 

propunerea financiara, anexa la contract. 

16.2.- Preţul contractului este ferm şi nerevizuibil pe toată durata de execuţie a contractului. 

 

17. REZILIEREA CONTRACTULUI 

17.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 

dreptul părţii lezate de a rezilia contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese. 

17.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 

de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 

contrară interesului public. 

17.3. - În cazul prevăzut la clauza 17.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

18. FORŢA MAJORĂ 

18.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

18.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

18.3. - 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. 

18.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 

limitării consecinţelor. 

18.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

19.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face 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. 

19.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu 
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reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 

 

20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 

20.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

21. COMUNICĂRI 

21.1. - (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. 

21.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării, în scris, a primirii comunicării. 

 

22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

22.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

22.2. - Acte normative de referinţă 

a) Legea  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

b) Legea  nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

c) Legea 98/2016 privind achizițiile publice ; 

d) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind Normele metodologice de stabilirea, ajustare şi 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

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

salubrizare a localităţilor; 

f) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului 

de salubrizare a localităţilor; 

gi) Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a 

serviciului de salubrizare a localităţilor. 

23. Alte clauze 

 (1) Prezentul Contract conţine întreaga înţelegere a Părţilor cu privire la obiectul său, 

înlocuind toate întelegerile şi negocierile anterioare. Nu exista niciun element secundar cu privire la care 

Pǎrţile sa fi amanat negocierea pentru o datǎ ulterioarǎ încheierii prezentului. 

 (2) Părţile declară că au participat, în mod egal, la redactarea prezentului Contract şi că au 

avut posibilitatea negocierii fiecărei şi tuturor prevederilor sale. Fiecare Parte confirmă faptul că a înţeles 

şi că acceptă fiecare şi toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile. În plus, prin semnǎtura de 

mai jos, fiecare Parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract, cu intenţia de a-şi 

asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a executa întocmai toate prevederile acestuia. 

 (3) Prevederile acestui Contract vor fi interpretate în considerarea faptului că ambele Părţi au 

participat, în mod egal, la redactarea acestora şi au avut posibilitatea negocierii fiecărei şi tuturor 

prevederilor. Drept urmare, Părţile recunosc şi acceptă că orice regulă de interpretare potrivit căreia 

prevederile contractuale se interpretează împotriva Părţii care le-a propus, nu va fi aplicabilă în ceea ce 

priveşte acest Contract. 

 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte și intră în 

vigoare de la data semnării lui. 

ACHIZITOR,          PRESTATOR, 

Balșa la, 16 decembrie 2019 

 

           Preşedinte de ședinţă                                                                                    Contrasemnează,                                                                                                                                              

           Jude Traian Felician                                                                            Secretar general,                                                                                                  

                                                         Jr. Tătulea Silviu-Petru 


