
 Anexa nr.  9 la HCL nr. 106 din 19.08.2019 

Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al UAT Pecica - colectarea cadavrelor animalelor 
de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj în orașul Pecica și satele 
aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu Vechi 

CAP. I Obiectul caietului de sarcini  

ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice 
serviciului de salubrizare-colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea 
acestora unităților de ecarisaj, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare 
funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.  

ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de 
referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare 
indiferent de modul de gestiune adoptat.  

ART. 3 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii 
seviciului de salubrizare- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea 
acestora unităților de ecarisaj şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.  

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 
sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu 
standarde 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.  

(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 salubrizare-   colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul 
public și predarea acestora unităților de ecarisaj în orașul Pecica și satele aparținătoare Turnu, 
Sederhat, Bodrogu Vechi şi care sunt în vigoare.  

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

CAP. II Cerinţe organizatorice minimale  

ART. 6 Serviciul de salubrizare v-a 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 si calitate stabiliţi prin gestiune directa în  

regulamentul serviciului de salubrizare;  

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a  

informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora 
prestează serviciul de salubrizare-maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice, în 
condiţiile legii;  

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

f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-  

teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, 
colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului 
destinat depozitării recipientelor de precolectare;  

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor 
de operare;  

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, 
etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;  

i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;  

j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;  

k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a  

acestora;  

l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;  

m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor  

competente, conform reglementărilor în vigoare;  

n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de  

dare în administrare;  

o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 
intervenţie;  

p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor 
în condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;  



q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.  

ART. 7  

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul 
serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.  

ART. 8  

În caietul de sarcini sunt  precizate condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi 
a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare 
a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice locale şi 
serviciul de salubrizare.  

CAP. III Serviciul de salubrizare- Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 
predarea acestora unităţilor de ecarisaj 

 

  ART.9    Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare a cadavrelor 
animalelor de pe domeniul public şi de predare a acestora unităţilor de ecarisaj, în condiţiile 
legii, în aria administrativ-teritorială a orașului Pecica și a satelor aparținătoare Turnu, Sederhat, 
Bodrogu Vechi 

ART. 10 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi transportate în mijloace 
auto special amenajate şi vor fi predate la unitatea de ecarisaj din ....(se va specifica denumirea 
celei mai apropiate unităţi de ecarisaj, care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor 
legale şi care asigură contractual acest serviciu consiliului local) sau la incineratorul din ... (se va 
specifica denumirea incineratorului cel mai apropiat, care îşi desfăşoară activitatea conform 
prevederilor legale şi care asigură contractual acest serviciu consiliului local). 

 ART. 11. Prestarea activităţilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 
de predare a acestora unităţilor de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze: 

    a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 
prevederilor contractuale; 

    b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de 
ecarisaj în termen de două ore de la anunţare; 

    c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor; 

    d) controlul calităţii serviciului prestat; 

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

    f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei 
publice locale, în condiţiile legii; 



    g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 
reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

    h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de 
transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; 

    i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul 
serviciului de salubrizare; 

    j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 
suficient. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ PT. LEGALITATE, 

BĂGUȚ CIPRIAN NICOLAE                                    Secretar, MOȚ ADELA LILIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 10 la HCL nr. 106 din 19.08.2019 

Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al UAT Pecica-  colectarea, transportul, 
depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții 
publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente 
electrice și electronice etc.) în orașul Pecica și satele aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu 
Vechi 

 

CAP. I Obiectul caietului de sarcini  

ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice 
serviciului de salubrizare-  colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor 
voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.), stabilind nivelurile de 
calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi 
siguranţă.  

ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de 
referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare 
indiferent de modul de gestiune adoptat.  

ART. 3 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii 
seviciului de salubrizare-    colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor 
voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) în orașul Pecica și 
satele aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu Vechi şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice 
de bază.  

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 
sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu 
standarde 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.  

(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 salubrizare-colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea 
deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, 
neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) în 
orașul Pecica și satele aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu Vechi şi care sunt în vigoare.  



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

CAP. II Cerinţe organizatorice minimale  

ART. 6 Serviciul de salubrizare v-a 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 si calitate stabiliţi prin gestiune directa în  

regulamentul serviciului de salubrizare;  

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a  

informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora 
prestează serviciul de salubrizare-maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice, în 
condiţiile legii;  

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

f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-  

teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, 
colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului 
destinat depozitării recipientelor de precolectare;  

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor 
de operare;  

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, 
etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;  

i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;  

j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;  

k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a  

acestora;  

l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;  

m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor  



competente, conform reglementărilor în vigoare;  

n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de  

dare în administrare;  

o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 
intervenţie;  

p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor 
în condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;  

q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.  

ART. 7  

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul 
serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.  

ART. 8 În caietul de sarcini sunt  precizate condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, 
precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi 
decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice 
locale şi serviciul de salubrizare.  

CAP. III Serviciul de salubrizare Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor 
voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile 
celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) 

ART. 9  Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport, 
depozitare şi valorificare a deşeurilor voluminoase (mobilier, deşeuri de echipamente electrice 
şi electronice etc.) provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, în condiţiile 
legii, în aria administrativ-teritorială a orașului Pecica și a satelor aparținătoare Turnu, Sederhat, 
Bodrogu Vechi. 

ART. 10 Punctele special amenajate pentru colectarea deşeurile voluminoase provenite de la 
populaţie, instituţii publice şi agenţi economici sunt specificate în anexa nr. 1. 

ART.11    Alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalaţiilor 
şi al cantităţilor. 

ART. 12  Prestarea activităţilor de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor 
voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) se va executa astfel 
încât să se realizeze: 

    a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea 
prevederilor contractuale; 



    b) ridicarea deşeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special 
amenajate la data şi intervalul orar stabilit; 

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

    d) controlul calităţii serviciului prestat; 

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

    f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei 
publice locale, în condiţiile legii; 

    g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 
reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

    h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantităţi de deşeuri din 
aria administrativ-teritorială încredinţată; 

    i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul 
serviciului de salubrizare; 

    j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr 
suficient. 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ PT. LEGALITATE, 

BĂGUȚ CIPRIAN NICOLAE                                    Secretar, MOȚ ADELA LILIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 1 LA CAIETUL DE SARCINI 

Lista punctelor amenajate pentru colectarea   deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie 

 

Nr. crt. Adresa suprafața Capacitatea e depozitare Ziua planificată pentru colectarea 
deșeurilor Intervalul orara de ridicare a deșeurilor 

1 PECICA, STR. 602, NR. 58 44 460 MP 2 000 M3   

      

      

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ PT. LEGALITATE, 

BĂGUȚ CIPRIAN NICOLAE                                         Secretar, MOȚ ADELA LILIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.11 la HCL nr. 106 din 19.08.2019 

Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al UAT Pecica-  colectarea, transportul, 
depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări în orașul Pecica și 
satele aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu Vechi 

ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice 
serviciului de salubrizare-  colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități 
de construcții și demolări, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare 
funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.  

ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de 
referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare 
indiferent de modul de gestiune adoptat.  

ART. 3 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii 
seviciului de salubrizare-    colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități 
de construcții și demolări în orașul Pecica și satele aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu 
Vechi şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.  

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 
sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu 
standarde 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.  

(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 salubrizare-   colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor 
rezultate din activități de construcții și demolări în orașul Pecica și satele aparținătoare Turnu, 
Sederhat, Bodrogu Vechi şi care sunt în vigoare.  

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

CAP. II Cerinţe organizatorice minimale  

ART. 6 Serviciul de salubrizare v-a 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 si calitate stabiliţi prin gestiune directa în  

regulamentul serviciului de salubrizare;  

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a  

informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora 
prestează serviciul de salubrizare-maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice, în 
condiţiile legii;  

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

f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-  

teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, 
colectarea întregii cantităţi de deşeuri municipale şi lăsarea în stare de curăţenie a spaţiului 
destinat depozitării recipientelor de precolectare;  

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor 
de operare;  

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi suficiente, 
etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;  

i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;  

j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;  

k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a  

acestora;  

l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;  

m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor  

competente, conform reglementărilor în vigoare;  

n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de  

dare în administrare;  



o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de 
intervenţie;  

p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor 
în condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;  

q) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.  

ART. 7  

Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul 
serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.  

ART. 8 În caietul de sarcini sunt  precizate condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, 
precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi 
decontare a acestora în cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea administraţiei publice 
locale şi serviciul de salubrizare.  

CAP. III Serviciul de salubrizare- colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din 
activități de construcții și demolări 

ART. 9 Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de colectare, transport şi 
depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, în condiţiile legii, în 
aria administrativ-teritorială a Orașului Pecica și a satelor aparținătoare Turnu, Sederhat, 
Bodrogu Vechi. 

ART. 10 (1) Deşeurile rezultate din activităţi de construcţii şi demolări vor fi transportate la 
depozitul/depozitele specializate pentru primirea acestor tipuri de deşeuri din ...(se va specifica 
locaţia depozitului şi materialele acceptate pentru depozitare precum şi condiţia de sortare 
înainte de depozitare). 

 (2) Se vor stabili condiţiile de transport al deşeurilor din construcţii în alte locaţii, în funcţie de 
tipul deşeului (pământ, pietriş, nisip, beton etc.) şi de necesităţile autorităţii administraţiei 
publice locale. 

ART. 11. Precolectarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări se face în 
recipientele puse la dispoziţie de către operatorul de salubrizare, în baza unui contract de 
prestări servicii (se va indica tipul de recipiente ce se vor utiliza). 

 ART. 12.  Prestarea activităţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din 
activităţi de construcţii şi demolări se va executa astfel încât să se realizeze: 

    a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, 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 autoritatea 
administraţiei publice locale în condiţiile legii; 

    f) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv 
reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

    g) asigurarea mijloacelor de încărcare şi transport pentru efectuarea unor astfel de 
transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată; 

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

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

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ PT. LEGALITATE, 

BĂGUȚ CIPRIAN NICOLAE                                     Secretar, MOȚ ADELA LILIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


