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REGULAMENT 
privind taxele speciale pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic, 

și sticlă şi deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă  
aferente serviciului public de salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi 

transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii şi acumulator," atât pentru utilizatori persoane 
fizice cât şi pentru utilizatori alţii decât persoanele fizice, în cazul prestaţiilor 

de care beneficiază individual fără contract/care nu încheie contract de 
salubrizare cu operatorul de salubrizare  

 
I. Dispoziţii generale 
 
Art. 1 - Relatiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi 
utilizatorii săi se desfăşoară pe baze contractuale, pentru care 
utilizatorii datorează tarife. 
Art. 2 - (1) Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt 
persoanele fizice şi persoanele juridice care beneficiază de 
activităţile specifice serviciului de salubrizare date în 
administrare operatorului. 
(2)În cazul acestor activităti prestarea se realizează pe baza unui 
contract, încheiat în nume propriu cu operatorul pentru 
prestarea serviciului la nivelul U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, 
judeţul Buzău. 
Art. 3 - Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt: 

1.persoanele fizice; 
2.persoanele fizice autorizate să desfăşoare  activităti  

economice, potrivit prevederilor OUG 44/2008 privind 
desfăşurarea  activitătilor  economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

3.persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: 
medicale, de avocatură,  notariale, de expertiză contabilă,  de 
expertiză  tehnică,  de consultantă fiscală,  de contabil autorizat, 
de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, 
de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de 
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei 
sau alte profesii asemănătoare desfăşurate în mod autonom, în 
conditiile legii; 



4.persoane juridice, cum sunt: regiile autonome, societătile şi 
companiile nationale, societătile bancare şi orice alte societăti 
comerciale, cooperativele meşteşugăreşti, cooperativele de 
consum, cooperativele de credit, organizatiile politice, sindicale, 
profesionale, patronale şi cooperatiste, institutiile publice, 
unitătile  şi  institutiile de învătământ de stat, confesional sau 
particular, unitătile sanitare, asociatiile, fundatiile, federatiile, 
cultele religioase, sau orice alte entităti. 

5.persoanele fizice sau juridice  care au calitatea de locatar 
(chiriaş/utilizator), comodatar;  

6.persoanele fizice pentru deşeurile generate la clădirea de 
domiciliu sau la altă clădire atunci când aceasta este diferită de 
cea de la adresa de domiciliu; 

7.persoanele juridice pentru deşeurile generate la sediu, 
sucursale, filiale, puncte de lucru sau locul unde se desfăşoară 
efectiv activitatea; 

8.persoanele  fizice  sau   juridice  care  au  în   administrare,  
folosintă, concesiune,  închiriere  imobile  aflate  în  proprietatea  
statului  sau  a U.A.T. comuna COCHIRLEANCA. 
Art. 4 – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 2 se instituie taxele 
speciale pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și 
sticlă şi deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și 
sticlă  aferente serviciului public de salubrizare – activitatea 
"Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii şi acumulator," atât pentru utilizatori 
persoane fizice cât şi pentru utilizatori alţii decât persoanele fizice, 
în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără 
contract/care nu încheie contract de salubrizare cu operatorul de 
salubrizare, denumită în continuare taxa/taxei/taxele speciale.  
(2) Taxa specială se datorează de persoana fizică sau juridică, 
după caz, care are în proprietate clădirea. 
(3) În situatia în care proprietarul clădirii  prezintă contractul de 
închiriere, (după caz, înregistrat la organul fiscal din subordinea 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, /leasing financiar 
/comodat /concesiune/folosintă/administrare), taxa specială de 
salubrizare se datorează de către locatar/comodatar/persoanele 
fizice sau juridice care au în administrare, folosintă, concesiune, 
închiriere imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice, a statului sau a U.A.T. comuna COCHIRLEANCA. 
(4) Sunt considerate ca fiind închiriate numai acele clădiri pentru 
care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii: 
a) proprietarul, în calitatea sa de locator, are contract de 
închiriere încheiat în formă scrisă; 



b) contractul prevăzut la lit. a) este înregistrat la organul fiscal 
competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare 
Fiscală, în scopul stabilirii veniturilor din cedarea dreptului de 
folosintă a bunurilor, în conditiile legii; 
c) locatarul, nu este membru al familiei locatorului cu exceptia 
cazului în care acesta este reprezentantul unei persoane juridice. 
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică pentru imobilele aflate în 
proprietatea statului sau a U.A.T. comuna COCHIRLEANCA. 
(6) Taxa specială de salubrizare se datorează de utilizatori în 
functie de numărul de persoane din fiecare familie sau de 
numărul de persoane care locuiesc la o anumită adresă, în cazul 
utilizatorilor prevăzuti la art. 3 pct.1. 
(7) Taxa specială  de salubrizare se datorează  de utilizatori, în 
functie de volumul de deșeuri ridicat lunar, în cazul utilizatorilor 
prevăzuti la art. 3 pct. 2÷8. 
 
 
II. Stabilirea taxei speciale de salubrizare 
 
Art. 5 - Autorităţile administraţiei publice locale ale U.A.T. 
comuna COCHIRLEANCA, împreună cu operatorul serviciului de 
salubrizare au obligatia să tină, evidenta tuturor utilizatorilor cu 
şi fără contracte de prestări servicii de la nivelul U.A.T. comuna 
COCHIRLEANCA. 
Art. 6 - Operatorul serviciului de salubrizare are obligatia să 
identifice utilizatorii care beneficiază de prestatia serviciului de 
salubrizare fără contract, cu sprijinul autorităţilor administraţiei 
publice locale ale U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, în condiţiile 
legii. 
Art. 7 – (1) După identificarea utilizatorilor, operatorii transmit o 
notificare către utilizatorii care beneficiază de prestatia 
serviciului de salubrizare fără contract.  
(2) Notificarea se comunică  prin remiterea acesteia utilizatorului, 
dacă se asigură  primirea sub semnătură a actului respectiv, sau 
prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
(3) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) nu a fost 
posibilă, aceasta se realizează potrivit prevederilor Codului de 
procedură civilă. 
(4) Notificarea care nu a fost comunicată potrivit alin. (2) sau (3) 
nu este opozabilă utilizatorului şi nu produce niciun efect juridic. 
(5) Notificarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, cel putin: 
a) data, ora şi locul la care utilizatorul are obligatia să se prezinte 
să încheie contractul de prestare a serviciului de salubrizare; 
b) baza legală a solicitării; 
c) scopul solicitării  –  încheierea contractului de prestare a  
serviciului de salubrizare; 



d) documentele pe care utilizatorul este obligat să le prezinte; 
e) consecintele şi sancţiunile în cazul neîncheierii contractului cu 
operatorul serviciului de salubrizare; 
f) numele și semnătura olografă a persoanelor împuternicite ale 
operatorului, precum și ștampila emitentului. 
(6) Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări 
servicii cu operatorul de salubrizare licentiat în aria U.A.T. 
comuna COCHIRLEANCA constituie contraventie și se 
sanctionează cu amendă potrivit prevederilor art.30 alin.(5) din 
Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitătilor, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
(7) În situatia prevăzută la alin. (6) autorităţile administraţiei 
publice locale, aplică, în conditiile legii, sanctiunea 
contraventională prevăzută de Legea 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localitătilor, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(8)  Operatorul  transmite autorităţilor administraţiei publice 
locale ale U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, pentru fiecare dintre 
utilizatorii identificati care beneficiază de prestatia serviciului de 
salubrizare fără contract, documentatia care cuprinde 
următoarele: 

a)notificarea   transmisă   utilizatorului,   împreună   cu   
dovezile   de comunicare ale acesteia; 

b)numele     și      prenumele /denumirea     utilizatorului,     
adresa de domiciliu /sediu utilizator, adresa clădirii, tipul de 
utilizator precum şi volumul de deșeuri generat lunar de 
utilizatorul persoană juridică. 

c)propunerea privind cuantumul taxei  speciale de  salubrizare 
lunare pentru fiecare utilizator în parte. 
(9) În situatia în care documentatia fiecărui utilizator nu contine 
unul sau mai multe dintre documentele prevăzute la alin. (8) 
autorităţile administraţiei publice locale, solicită operatorului 
completarea documentatiei. 
(10) Transmiterea documentatiei prevăzută la alin. (8) se 
realizează de către operator, lunar, până la data de întâi a lunii 
următoare celei în care a fost transmisă Notificarea. 
(11) După primirea documentatiei complete pentru fiecare 
utilizator, autorităţile administraţiei publice locale întocmește 
înştiinţarea către utilizator, în vederea instituirii taxei speciale de 
salubrizare, potrivit anexei nr.1 la prezentul regulament. 
(12) Lunar, până la data de întâi ale lunii următoare celei în care 
a fost comunicată înştiinţarea, Compartimentul Contabilitate, 
Impozite şi Taxe şi Achiziţii Publice, întocmeşte lista utilizatorilor 
înştiinţaţi, în conformitate cu anexa nr.2 la prezentul 
regulament. 



Art.8 – (1)Utilizatorii notificati potrivit art.7 alin.(11) au obligatia 
ca în termen de 10 zile de la primirea înştiinţării să se prezinte la 
Primăria U.A.T. comuna COCHIRLEANCA în vederea depunerii 
Declaratiei de impunere a taxei speciale. 
(2) Nerespectarea prevederilor de la alin.(1) conduce la emiterea 
Deciziei de impunere din oficiu, în baza altor documente sau 
situaţii de care dispun autorităţile administraţiei publice locale 
(ROL, registru agricol, evidenţa populaţiei etc.), 
(3) În cazul nedepunerii declaratiei de impunere, pentru 
stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare de  catre  
persoanele juridice, obligatia de plata se va stabili  din  oficiu,  
pentru fiecare clădire, pe baza  unui volum de deşeuri transmis 
de operatorul serviciului de salubrizare, potrivit  prevederilor 
art. 7 alin. (8) lit. b. 
(4) Dacă utilizatorul se prezintă la Primăria U.A.T. comuna 
COCHIRLEANCA, în termen de 10 zile, de la primirea notificării și 
depune o copie a contractului încheiat cu operatorul de 
salubritate, acestuia nu i se mai percepe taxa specială, începănd 
cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat 
contractul. 
(5) Modelul Declaratiei pentru stabilirea taxei speciale de 
salubrizare este prevăzut în anexa nr. 3a şi 3b la prezentul 
regulament. 
(6) Modelele Deciziei privind stabilirea taxei speciale de 
salubrizare şi respectiv a Deciziei referitoare la obligatiile de plată 
accesorii sunt prevăzute în anexele nr.4 şi nr.5 la prezentul 
regulament. 
(7) Urmare stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în cazul 
persoanelor fizice se vor emite decizii de impunere pentru 
stabilirea taxei speciale de salubrizare şi se vor transmite 
contribuabililor. 
Art.9 - Taxa specială de salubrizare se datorează începând cu 
data de întâi a lunii următoare celei în care a fost comunicată de 
către operatorul serviciului de salubrizare, Notificarea prevăzută 
la art. 7. 
Art. 10 – (1) Dispozitiile art.8 alin.(1) sunt aplicabile și pentru 
următoarele situatii: 
a) modificări  de natură  să conducă  la schimbarea cuantumului 
taxei speciale de salubrizare; 
b) modificări privind domiciliul/sediul utilizatorului ori regimul 
juridic.  
(2) Modificările operează începând cu data de 1 ale lunii 
următoare celei în care s-a depus declaratia. 
Art. 11 – (1) Declaratia depusă de utilizatori reprezintă titlu de 
creantă și produce efectele juridice ale înștiintării de plată de la 
data depunerii acesteia, în conditiile legii. 



(2) Declaratia se face pe propria raspundere a utilizatorului sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals în actele publice. 
Art. 12 – (1) Scăderea de la plata taxei speciale de salubrizare, se 
face în baza declaraţiei depuse la Primăria U.A.T. comuna 
COCHIRLEANCA la care se anexează contractul de prestari 
servicii de salubrizare încheiat cu operaratorul serviciului de 
salubrizare,  actul prin care se transferă dreptul de proprietate 
asupra clădirii sau actul prin care încetează contractul de 
administrare /folosinţă /comodat/concesiune/închiriere, după 
caz. 
(2) Scăderea de la plata taxei speciale de la rolul fiscal al 
utilizatorului se face la cererea acestuia, începand  cu data de  
întăi a lunii urmatoare celei în care a fost încheiat contractul cu 
operatorul serviciului de salubrizare /actul prin care se transfera 
dreptul de proprietate asupra cladirii sau actul prin care 
încetează contractul de administrare /folosinţă/comodat/ 
concesiune/închiriere, dupa caz. 
(3) Dispozitiile prezentului articol operează numai în situatia 
plătii integrale, la zi, a taxei speciale, inclusiv a accesoriilor. 
 
III. Plata taxei speciale de salubrizare 
 
Art. 13 – (1) Taxa specială de salubrizare se datorează lunar și se 
achită până la data de 10 a lunii următoare inclusiv. 
(2) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de 
salubrizare, se datorează majorări de întârziere la nivelul stabilit 
pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale datorate la bugetul 
local. 
(3)Plata taxei speciale de salubrizare se poate achita şi în avans 
faţă de termenele scadente. 
(4) Taxa specială de salubrizare se achită  în contul  nr. 
RO.................... TREZ...................... XX, deschis  la  Trezoreria  
Municipiului  __________,  beneficiar  U.A.T. comuna 
COCHIRLEANCA,  CIF ................. 
Art. 14 – (1) Taxa specială de salubrizare se încasează de la 
utilizatori la ghișeele Compartimentul Contabilitate, Impozite şi 
Taxe şi Achiziţii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului comunei COCHIRLEANCA, în numerar sau prin 
intermediul cardurilor bancare. 
(2) Compartimentul Contabilitate, Impozite şi Taxe şi Achiziţii 
Publice procedează la aplicarea procedurilor de executare silită 
pentru colectarea taxei speciale de salubrizare. 
 



IV. Decontarea   sumelor   încasate   cu   titlu   de   taxă   
specială de salubrizare către operatorul serviciului de 
salubrizare prestarea serviciului de salubrizare la nuvelul 
U.A.T. comuna COCHIRLEANCA 
 
Art. 15 – Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se fac 
venit la bugetul local al U.A.T. comuna COCHIRLEANCA. 
Art. 16 – (1) Compartimentul Contabilitate, Impozite şi Taxe şi 
Achiziţii Publice transmite operatorului serviciului  de 
salubrizare, până la data de 10 a lunii curente  pentru  luna 
precedentă, sumele incasate reprezentând  taxa specială de 
salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestaţiilor de 
care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu 
operatorul serviciului de salubrizare. 
(2) In termen  de 5 zile lucrătoare de la data primirii situaţiei  
mentionate la alin. (1),  operatorul serviciului de salubrizare 
întocmeste, în limita sumelor  încasate cu această destinatie,  
decontul lunar privind serviciul de  salubrizare prestat în luna 
respectivă utilizatorilor fără  contract încheiat, decont care  va  
cuprinde: numele şi prenumele/denumirea şi numarul  
persoanelor fizice/juridice pentru  care se deconteaza serviciul  
de salubrizare prestat,  adresa  cladirii,  suma  de plata  aferenta  
serviciului  de salubrizare prestat. 
(3) Pe baza  decontului lunar  avizat de Compartimentul 
Contabilitate, Impozite şi Taxe şi Achiziţii Publice, operatorul 
serviciului de salubrizare primeşte direct din bugetul local 
contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.  
(4) Între comuna COCHIRLEANCA şi operatorul serviciului de 
salubrizare se va încheia o convenţie privind plata sumelor 
încasate cu titlu de taxa specială de salubrizare. 
 
 
V. Dispoziţii finale 
 
Art. 17 – (1)Prevederile prezentului Regulament nu este aplicabil 
în situatia în care contractul de prestări servicii de salubrizare 
este denuntat unilateral/reziliat de către părti din diferite cauze, 
recuperarea sumelor rezultate din executarea contractului 
efectuându-se potrivit procedurii de drept comun, scopul 
prezentului Regulament fiind şi acela de a crește  numărul  
utilizatorilor care au contracte de prestări servicii de salubrizare 
cu operatorul serviciului de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna 
COCHIRLEANCA. 
(2) Anexele 1÷5 la prezentul regulament sunt parte integrantă a 
acestuia. 
	



 
     Anexa nr.7.2 la H.C.L. nr......./ ............2021 

  
 
 

CAIET DE SARCINI PROPRIU 
al serviciului de salubrizare al comunei COCHIRLEANCA, 

judeţul BUZĂU  
 

Activitatea: colectarea şi transportul deşeurilor provenite din 
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 

interioară şi/sau exterioară a acestora 
     
  
 Introducere 
 
    Prezentul caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare al 
U.A.T. comuna COCHIRLEANCA a fost întocmit în concordanţă cu 
necesităţile obiective ale U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, judeţul 
Buzău şi s-a făcut cu respectarea în totalitate a regulilor de bază 
precizate în caietul de sarcini-cadru şi in Regulamentul-cadru al 
serviciului de salubrizare. 
    Prezentul Caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare a 
comunei COCHIRLEANCA, judeţul Buzău va fi supus aprobării 
Consiliului Local COCHIRLEANCA. 
    
    CAP. I 
    Obiectul caietului de sarcini 
 
     ART. 1 
    Prezentul caiet de sarcini al serviciului de salubrizare al U.A.T. 
comuna COCHIRLEANCA, stabileşte condiţiile de desfăşurare a 
activităţilor specifice serviciului de salubrizare al comunei 
COCHIRLEANCA, judeţul Buzău, 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 al U.A.T. 
comuna COCHIRLEANCA, judeţul Buzău, în gestiune directă. 
     ART. 3 



Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al U.A.T. 
comuna COCHIRLEANCA, judeţul Buzău, face parte integrantă din 
documentaţia necesară desfăşurării activităţii specifice serviciului 
public de salubrizare a localităţilor în raza administrativ teritorială 
a comunei COCHIRLEANCA şi anume:  Colectarea şi 
transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora, pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul 
comunei COCHIRLEANCA, constituind 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 de salubrizare a comunei COCHIRLEANCA, 
judeţul Buzău, Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din 
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau exterioară a acestora şi care sunt în vigoare. 
     

ART. 5 
    Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din 
regulamentul propriu al serviciului de salubrizare a comunei 
COCHIRLEANCA, judeţul Buzău. 
 
      
 CAP. II 
     Cerinţe organizatorice minimale 
 

ART. 6 



Operatorul serviciului de salubrizare a comunei 
COCHIRLEANCA, judeţul Buzău, Colectarea şi transportul 
deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora va 
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 hotărârea autorităţilor administraţiei publice locale şi precizaţi 
în regulamentul serviciului de salubrizare; 
    d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale 
COCHIRLEANCA, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi 
accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora 
prestează serviciul de salubrizare, 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 a comunei COCHIRLEANCA pentru 
care are hotărâre de dare în administrare; 
    g) aplicarea de metode performante de management care să 
conducă la reducerea costurilor de operare; 
    h) înlocuirea mijloacelor de transport care prezintă defecţiuni sau 
neetanşeităţi; 
    i) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu 
forţe proprii şi cu terţi; 
    j) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor 
şi de rezolvare operativă a acestora; 
    k) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 
    l) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor provenite din 
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau exterioară a acestora şi raportarea periodică a 
situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în 
vigoare; 
    m) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin 
hotărârea de dare în administrare; 
    n) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor 
tehnice şi a personalului de intervenţie; 



    o) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare 
pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin hotărârea de 
dare în administrare; 
 p) alte condiţii specifice stabilite de autorităţile administraţiei 
publice locale ale U.A.T. comuna COCHIRLEANCA.        
 

 
ART. 7 

     Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al 
operatorului sunt cuprinse în regulamentul propriu al serviciului de 
salubrizare a comunei COCHIRLEANCA, judeţul Buzău, anexă la 
prezentul caiet de sarcini.  
  

ART 8. Sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la 
condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor 
cheltuieli pe care le va face operatorul 

(1) Sarcinile şi responsabilităţile Operatorului 
(a) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau 

privat al U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, aferente sistemului de 
salubrizare, se face cu diligenţa unui bun proprietar; 

(2) Sarcinile şi responsabilităţile Autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 a) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii publice ale U.A.T comuna COCHIRLEANCA 
privind obiectivele noi, modernizarea şi/sau extinderea sistemului 
de salubrizare pentru activitatea serviciului public de salubrizare 
prevăzute la art.3, se realizează în conformitate cu prevederile din 
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu 
completările ulterioare şi Legii 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare şi se asigură din următoarele surse: 

  a.1) fonduri de la bugetul local al comunei 
COCHIRLEANCA; 

  a.2) credite bancare, ale U.A.T comuna COCHIRLEANCA; 
  a.3) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente 

bilaterale sau multilaterale; 
  a.4) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe 

speciale, instituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice 
locale COCHIRLEANCA, potrivit legii; 

  a.5) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca 
participare la cofinanţarea unor programe de investiţii realizate cu 
finanţare externă, precum şi din bugetele unor ordonatori principali 
de credite ai bugetului de stat; 



  a.6) fonduri puse la dispoziţie de utilizatori; 
  a.7) alte surse, constituite potrivit legii. 
b) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea 

obiectivelor de investiţii publice ale U.A.T comuna COCHIRLEANCA, 
aferente sistemului de salubrizare făcută din fonduri de la bugetul 
local al comunei, se face numai pe baza hotărârilor consiliului local 
al comunei COCHIRLEANCA. 

c) Planul de investiţii pentru sistemul public salubrizare al 
comunei COCHIRLEANCA va fi aprobat de către Consiliul Local al 
comunei COCHIRLEANCA prin hotărâre, la propunerea primarului ; 

d) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemului de 
salubrizare al comunei se face cu respectarea legislaţiei în vigoare 
privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea 
investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii:  

 d.1) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;  
 d.2) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la 

nivelul comunităţilor locale şi utilizarea lor pentru dezvoltarea 
serviciului  şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;  

 d.3) întărirea autonomiei fiscale a unităţilor 
administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare 
necesare în vederea funcţionării serviciului;  

 d.4) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi 
garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru 
finanţarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, în 
condiţiile legii;  

 d.5) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile 
publice;  

 d.6) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea 
şi disciplina în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi 
protecţia mediului; 

e) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale 
unităţii administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al 
unităţii administrativ-teritoriale, dacă sunt finanţate din fonduri 
publice; 

f) Obiectivele de investiţii promovate de autoritatea 
administraţiei publice locale COCHIRLEANCA, specifice 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de salubrizare, 
ce implică fonduri de la bugetul local sau transferuri de la bugetul 
de stat, se nominalizează în listele anuale de investiţii ale unităţii 
administrativ-teritoriale COCHIRLEANCA  anexate la bugetul local 
şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale Consiliului Local; 



g) Obiectivele de investiţii menţionate la lit. f) se realizează cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, 
avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, a prevederilor 
legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului aprobate conform legii;  

 
 
 
CAP. III - Serviciul de salubrizare 
Secţiunea 1-a 
 
Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora 
   
 ART.9 
     Operatorul are permisiunea de a desfãşura activitatea de 
colectare şi transport al deşeurilor provenite din locuinţe, generate 
de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora, în condiţiile legii, în aria administrativ-
teritorialã a U.A.T comuna COCHIRLEANCA.      

 
ART.10 

     Eliminarea deşeurilor rezultate din activitãţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor colectate 
(fracția nevalorificabilă) vor fi transportate la depozitul specializat 
pentru primirea acestor tipuri de deşeuri din comuna Verneşti, 
judeţul Buzău, administrat de societatea DOMENII PREST SERV 
SRL, sau la alt depozit conform, operatorul fiind responsabil cu 
transportul și asigurarea costului eliminării. 

 
ART.11 

     (1)Precolectarea deşeurilor rezultate din activitatea de 
colectare şi transport al deşeurilor provenite din locuinţe, generate 
de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora se face în sacii puși la dispoziţie de către 
Operator, la cererea generatorilor de deşeuri, plata făcându-se în 
baza unui contract de prestări servicii încheiat cu generatorul. 
 (2)Sacii vor fi puşi la dispoziția generatorilor în baza acestui 
contract. 

(3)Sacii vor avea volumul de minim 60 l, vor fi realizați dintr-
un material rezistent si vor fi prevăzuți cu mânere.  



(4)Operatorul va asigura distribuirea de saci inscripționați și 
colorați in 3 culori diferite, pentru a asigura colectarea separată a 
deșeurilor din construcții și demolări. 

(5)Cele 3 fracții de deşeuri din construcții și demolări care vor 
fi colectate separat, în saci de culori diferite, sunt: 

(a) fracție inertă ce va fi tratată în vederea obținerii de agregate 
minerale secundare (ex.  beton,  caramida,  BCA,  obiecte  sanitare  
din  ceramica,  inclusiv  faianta  si gresie, sticla etc.); 

(b) fracția valorificabilă energetic (toate materialele 
combustibile – ex. parchet, tamplarie din lemn și PVC, linoleum, 
izolatori electrici și fonici, piese din plastic, țevi de PVC/PE/PP, 
hârtie, carton, carton asfaltat, ambalaje de la materiale de 
construcții, inclusiv vopseluri, polistiren etc.); 

(c)  fracția cu potential reciclabil (orice obiect care conține 
metal într-un procent mai mare de 10%, tâmplarie metalică, 
calorifere, robineți, cabluri electrice, piese și părți metalice etc.) 

(6) La  solicitarea  utilizatorilor,  pentru  deşeurile  cu  volum  
mare  (ex.  obiecte  sanitare), Operatorul va trebui să pună la 
dispoziție containere metalice, conform precizărilor din Anexa nr. 1 
la prezentul caiet de sarcini. 

(7)Pentru  a  asigura  informarea  generatorilor  asupra  
modului  de  colectare  separată  a deșeurilor  din  construcții  și  
demolări, Operatorul va realiza o broşură sau/şi flyer cu explicații 
concise care va fi înmânată generatorului de deșeuri, odată cu sacii 
pentru colectare. 

 
ART.12 
Operatorul trebuie să asigure maşinile necesare pentru 

colectarea și transportul întregii cantităţi de deșeuri din construcții 
și demolări. 

 
 
ART.13 
Operatorul se va asigura că min. 55% (an 2019) şi min.70% 

(an 2020) din cantitatea totală de deşeuri provenite din locuinţe 
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora, este predată pentru reutilizare, reciclare şi 
alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de 
umplere, rambleiere direct sau prin intermediul unei staţii de 
transfer. 

 
 ART. 14 



     Specificatiile tehnice referitoare 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 
sunt următoarele: 
 1.Persoanele fizice şi juridice, producătoare de deşeuri 
provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, isi organizează 
activitatea de colectare potrivit specificului locului de producere a 
deşeurilor, în condiţii salubre, în spatii special amenajate şi prin 
sistemele propuse şi asigurate de operatorul de zona care 
organizeaza activitatea de colectare a deşeurilor de acest tip. 
 2.Colectarea deşeurilor municipale se face în Saci cu manere, 
Containere metalice 4-10 mc sau masină tip platforma actionata 
hidraulic sau tractor cu remorcă. 

 3.Persoanele fizice şi asociatiile de proprietari/locatari vor fi 
dotate cu recipiente de precolectare de către operator pe baza de 
contract. 
 4.Agentii economici şi institutiile publice vor colecta deşeurile 
provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora în recipiente de 
precolectare inchiriate sau cumparate de la operator. 
 5.Pentru grupuri de locuinte individuale şi condominii, care 
nu sunt prevazute cu tobogan pentru evacuarea deşeurilor, se 
prevad spatii speciale de colectare exterioare, realizate astfel incat 
sa permita amplasarea numărului necesar de recipiente, care sa 
asigure capacitatea de depozitare corelata cu ritmicitatea de 
ridicare. Aceste spatii vor fi delimitate şi amplasate în locuri care sa 
permita accesul uşor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea 
locului de amplasare a acestor locuri de pe domeniul public se va 
face cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale. 
 6.Platformele spatiilor de depozitare în vederea colectarii, se 
vor realiza pe cheltuiala producătorului de deşeuri. 
 7. Colectarea deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
acestora se efectueaza folosindu-se autovehicule special echipate 
pentru transportul lor. 
 8.Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie 
corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de 
carburanti, lubrifianti sau lichide speciale şi sa prezinte o buna 
etanseitate a benelor de incarcare. 
 9.Autovehiculele care transporta deşeurile trebuie sa aiba un 
aspect ingrijit şi sa fie personalizate.  



 10.Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru 
transportul de astfel deşeuri trebuie sa fie instruit pentru 
efectuarea acestuia în condiţii de siguranta, sa detina toate 
documentele de insotire şi sa nu abandoneze deşeurile pe traseu. 
 11.Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu 
cel mai redus risc pentru sanatatea populaţiei şi a mediului, care 
au fost aprobate de autorităţile competente. 
 12.Transportatorii trebuie sa aiba dotarea tehnica şi personal 
corespunzator pentru interventie, în cazul unor defectiuni sau 
accidente aparute în timpul transportului. 
 13.Vehiculele vor fi incarcate astfel incat deşeurile sa nu fie 
vizibile şi sa nu existe posibilitatea imprastierii lor pe calea publică. 
Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru 
executarea operatiunilor specifice, în condiţii de siguranta şi de 
eficienta. 
 14.Incarcarea deşeurilor în vehiculele transportatoare se face 
direct din recipiente. Este interzis sa se rastoarne recipientele în 
curti, pe strada sau pe trotuare, în vederea reincarcarii deşeurilor 
în vehicule.  
 15.Personalul care efectueaza colectarea este obligat sa 
manevreze recipientele cu grija pentru a evita deteriorarea lor, 
producerea prafului sau raspandirea deşeurilor în afara 
autovehiculelor de transport. 
 16.Dupa golire recipientele vor fi asezate în pozitie normala, pe 
locul de unde au fost ridicate. Toate operatiunile vor fi efectuate 
astfel incat sa se evite producerea zgomotului şi a altor 
inconveniente pentru utilizator. 
 17.În cazul deteriorarii unor recipiente, saci şi al imprastierii 
accidentale a deşeurilor în timpul operatiunii de golire, personalul 
care executa colectarea este obligat sa incarce intreaga cantitate de 
deşeuri în autovehicul, astfel incat locul sa ramana curat. 
 18.Dupa colectare deşeurile se transporta şi se depun în 
depozitul de deseuri, a cărei functionare este reglementata de actele 
normative în vigoare privind depozitarea deşeurilor şi protectia 
mediului si de reglementari ale domeniului la nivel judetean. 

 
ART. 15 
Receptia lucrarilor de colectarea şi transport al deşeurilor 

provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora se va face astfel: 



 1) Pentru deşeurile provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
acestora, operatorul va stabili cu producatorii unor astfel de deşeuri 
modalitatea de determinare a cantitatii acestor deşeuri, precum şi 
modul de transport la depozite, inclusiv locul rezervat în depozite 
pentru aceste deşeuri. De regula, determinarea acestor cantitati se 
face prin cantarire la depozit, iar transportul de la producator la 
depozit se face cu mijloacele utilizatorului sau, contra cost, ale 
operatorului. 
 
 ART.16 

(1) Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului 
de protecție și siguranţă şi de desfaşurarea tuturor operaţiunilor și 
activităţilor în conformitate cu prevederile legale și normele privind 
sănatatea și securitatea în muncă; 

(2) Operatorul serviciului de salubritate are următoarele 
obligaţii în domeniul privind  protecţia şi securitatea muncii :  

a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana ;  
b) asigurarea echipamentului de protectie si lucru pentru 

fiecare functie în parte, potrivit normativului in vigoare ;  
c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare 

functie în parte;  
d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;  
e)asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual 

de muncă în cazul accidentărilor sau de invaliditate;  
f) asigurarea curăţirii şi spălării maşinilor, eurocontainerelor 

folosite. 
(3) Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecție vor fi 

asigurate și mentinute conform prevederilor legale în vigoare. 
(4) Operatorul  va implementa  şi menţine  un sistem  de 

management  integrat  calitate  - mediu - sănatate ş i  securitate 
ocupaţională, conform cerinţelor standardelor ISO 9001, ISO  
14001  și OHSAS  18001  sau  echivalent  şi  se  va  asigura  că  
toate  serviciile  sunt furnizate în condiţiile respectării   
standardelor de calitate,   mediu şi sănătate ocupaţională. 

 
 
 
 
 
ART.15 



Prestarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 
reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora se va executa 
astfel încât să se realizaze: 

a) continuitatea activitãţii, indiferent de anotimp şi condiţiile 
meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; 
    b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activitãţii la 
cerinţele beneficiarului; 

c) controlul calităţii serviciului prestat; 
 d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

    e) respectarea regulamentului propriu al serviciului de 
salubrizare, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale în 
condiţiile legii; 
    f) prestarea activitãţii pe baza principiilor de eficienţã economicã, 
având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

g) asigurarea mijloacelor de încãrcare şi transport pentru 
efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie 
administrativ-teritorialã a comunei COCHIRLEANCA; 
    h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestãrii activitãţii, 
specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare; 

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

l) îndeplinirea indicatorilor de performanţă a prestării activităţii în 
conformitate angajamentele asumate şi prevăzuţi în Anexa nr.7 la 
Legea 211/2011 privind gestionarea deşeurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare şi prevăzuţi în anexa nr. 2 la prezentul caiet 
de sarcini şi în regulamentul propriu al serviciului de salubrizare şi 
în HCL __________/_________2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Anexa nr.1 
 
 
 

ACTIVITATEA ECHIPAMENTE TIP ECHIPAMENT VOLUM BUCAŢI 
 
Colectarea şi 
transportul 
deşeurilor 
provenite din 
locuinţe, 
generate de 
activităţi de 
reamenajare şi 
reabilitare 
interioară şi/sau 
exterioară a 
acestora(DPL) 

 
Echipamente 
pentru 
colectatea 
DPL 

Saci cu manere 
 
Containere metalice 
4-10mc 

60 l 
 
4-10 mc 

Min. 6 
 
Min.1 

 
Masina(tractor cu 
remorcă) pentru 
colectarea 
DPL 

Masină tip platforma 
actionata hidraulic sau 
tractor cu remorcă) 

 Min. 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.2 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
pentru serviciul public de salubrizare, activităţile de colectarea separată şi 

transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din 
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori; colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 

acestora; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 
acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, al 

comunei COCHIRLEANCA, judeţul Buzău 
 
 

Nr. 
crt. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

                  Trimestrul Total                                                                                                    
an I II III IV 

1.          INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI                             
1.1. CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE                           
 a) numărul de contracte încheiate 

raportat la numărul de solicitări, pe 
categorii de utilizatori : 

- a1) utilizatori casnici 
a2) utilizatori non casnici 

100% 
 
 
100% 
100% 

100% 
 
 
100% 
100% 

100% 
 
 
100% 
100% 

100% 
 
 
100% 
100% 

100% 
 
 
100% 
100% 

 b) procentul de contracte de la lit. a) 
încheiate în mai puţin de 10 zile 
calendaristice 

100% 100% 100% 100% 100% 

 c) numărul de solicitări de modificare a 
prevederilor contractuale, raportate la 
numărul total de solicitări de modificare a 
prevederilor contractuale, rezolvate în 10 
zile                      

95% 95% 95% 95% 95% 

 d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a 
parametrilor de calitate ai activităţii 
prestate,     rezolvate, raportat la numărul 
total de cereri de   îmbunătăţire a 
activităţii, pe categorii de  activităţi  

d.1) colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori  

d.2)colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora; 

d.3)colectarea cadavrelor animalelor de 
pe domeniul public şi predarea acestora 

95% 
 
 
 
95% 
 
 
 
 
95% 
 
95% 

95% 
 
 
 
95% 
 
 
 
 
95% 
 
95% 

95% 
 
 
 
95% 
 
 
 
 
95% 
 
95% 

95% 
 
 
 
95% 
 
 
 
 
95% 
 
95% 

95% 
 
 
 
95% 
 
 
 
 
95% 
 
95% 



către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare.                                        

1.2. MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CANTITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE   
 a) numărul de recipiente de precolectare 

asigurate pe tipodimensiuni, ca urmare a 
solicitărilor, raportat la numărul total de 
solicitări              

100% 100% 100% 100% 100% 

 b) numărul de reclamaţii rezolvate privind 
cantităţile de servicii prestate, raportat la 
numărul total de reclamaţii privind 
cantităţile de servicii prestate pe tipuri de 
activităţi şi categorii de utilizatori  

b.1) colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] 
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 
fizice)  

b.2)colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice 
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice); 
    b.3)colectarea cadavrelor animalelor de 
pe domeniul public şi predarea acestora 
către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice – 
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice).                                   

90% 
 
 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 
 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 

90% 
 
 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 
 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 

90% 
 
 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 
 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 

90% 
 
 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 
 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 

90% 
 
 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 
 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 
90% 
[90%] 
(90%) 
 

 c) ponderea din numărul de reclamaţii de la 
lit. b) care s-au dovedit justificate 

1% 1% 1% 1% 1% 

 d) procentul de solicitări de la lit. c) care au 
fost rezolvate în mai puţin de 5 zile 
lucrătoare   

95% 95% 95% 95% 95% 

 e) numărul de sesizări din partea agenţilor 
de protecţia mediului raportat la numărul 
total de sesizări din partea autorităţilor 
centrale şi  locale                                             

1% 1% 1% 1% 1% 

 f) numărul anual de sesizări din partea 
agenţilor de sănătate publică raportat la 
numărul total de sesizări din partea 
autorităţilor centrale şi locale                                             

1% 1% 1% 1% 1% 

 g) cantitatea de deşeuri colectate selectiv 
raportată la cantitatea totală de deşeuri 
colectate   

52%(2021) 
62%(2022) 

55%(2021) 
65%(2022) 

59%(2021) 
69%(2022) 

60%(2021) 
70%(2022) 

60%(2021) 
70%(2022) 



 h) cantitatea totală de deşeuri sortate şi 
valorificate, raportată la cantitatea totală de 
deşeuri colectate    

33% 33% 33% 33% 33% 

 i) penalităţile contractuale totale 
aplicate de autorităţile administraţiei 
publice locale,  raportate la valoarea 
prestaţiei, pe activităţi sunt prezentaţi mai 
jos şi în anexa 3 la regulamentul 
serviciului: 

- cantitatea de deşeuri colectate selectiv 
raportată la cantitatea totală de deşeuri 
colectate 

- Colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau exterioară a acestora 
- Colectarea cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 
neutralizare 

     

 j) cantitatea totală de deşeuri colectate pe 
bază de contract raportată la cantitatea 
totală de deşeuri colectată 

75% 75% 75% 75% 75% 

 k) cantitatea totală de deşeuri colectate din 
locurile neamenajate, raportată la 
cantitatea totală de deşeuri colectate           

40% 40% 40% 40% 40% 

 l) numărul de reclamaţii rezolvate privind 
calitatea activităţii prestate, raportat la 
numărul  total de reclamaţii privind 
calitatea activităţii prestate: 

l.1) colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] 
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 
fizice)  

l.2)colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice 
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice); 

 
 
l.3)colectarea cadavrelor animalelor de 

pe domeniul public şi predarea acestora 

95% 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 

95% 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 

95% 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 

95% 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 

95% 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 



către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice – 
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice). 

 m) ponderea din numărul de reclamaţii de 
la pct. l) care s-au dovedit justificate              

1% 1% 1% 1% 1% 

 n) procentul de solicitări de la lit. m) care 
au fost rezolvate în mai puţin de două zile  
calendaristice                                     

40% 40% 40% 40% 40% 

 o) valoarea aferentă activităţii de colectare a 
deşeurilor totală facturată, raportată la 
valoarea totală rezultată din valorificarea 
deşeurilor reciclabile   

33% 33% 33% 33% 33% 

 p) Obligaţii anuale privind nivelul de 
pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte 
operaţiuni de valorificare materială, 
inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere 
care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte 
materiale, ale persoanele juridice pe 
numele cărora sunt emise  autorizaţiile de 
construcţie/desfiinţare 

 
 
57%(2021) 
 

 
 
62%(2021) 
 

 
 
73%(2021) 
 

 
 
75%(2021) 
 

 
 
75%(2021) 
 

 q) Colectarea cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 
neutralizare 

100% 100% 100% 100% 100% 

 r) Cantitatea  de  deşeuri de hartie, 
metal, plastic şi sticlă din deşeurile 
municipale, colectate separat, ca procentaj 
din cantitatea totală generată de deseuri de 
hârtie, metal, plastic şi sticlă din deseurile 
municipale. Cantitatea  de deşeuri de 
hartie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile  
municipale, colectate separat reprezintă 
cantitatea acceptată într-un an 
calendaristic de către staţia/staţiile de 
sortare. Cantitatea  totală generată de 
deşeuri de hartie, metal, plastic şi sticlă din 
deşeurile municipale, se calculează pe baza 
determinărilor de compoziţie realizate de 
către operatorul de salubrizare. În lipsa 
determinărilor de compoziţie a deşeurilor 
municipale,  cantitatea de deşeuri de 
hartie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile 
municipale se consideră a fi 33%. 

 
60% pentru anul 2021 
 
70% pentru anul 2022 
 

 s) Cantitatea totală de deşeuri provenite din 
locuinţe generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau 
exterioară a acestora, predată pentru 
reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de 
valorificare materială, inclusiv operaţiuni 

 
 
minim 70% din cantitatea de deşeuri 
provenite din activităţile de construcţii 
începând cu anul 2020 



de umplere, rambleiere direct sau prin 
intermediul unei staţii de transfer ca 
procentaj din cantitatea de deşeuri 
provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora colectate 

1.3. FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAŢIILOR                  
 a) numărul de reclamaţii privind 

facturarea raportat la numărul total de 
utilizatori pe categorii de utilizatori 
[persoane fizice – populaţie] (alţi utilizatori 
decât populaţia-persoanele fizice)       

1% 
[1%] 
(1%) 

1% 
[1%] 
(1%) 

1% 
[1%] 
(1%) 

1% 
[1%] 
(1%) 

1% 
[1%] 
(1%) 

 b) procentul de reclamaţii de la lit. a) 
rezolvate în mai puţin de 10 zile                         

95% 95% 95% 95% 95% 

 c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) 
care   s-au dovedit a fi justificate                      

1% 1% 1% 1% 1% 

 d) valoarea totală a facturilor încasate 
raportată la valoarea totală a facturilor 
emise: 
d.1) colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] 
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 
fizice)  
d.2)colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice 
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice); 
d.3)colectarea cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de 
neutralizare [persoane fizice – populaţie] 
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 
fizice).  

95% 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 
 

95% 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 
 

95% 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 
 

95% 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 
 

95% 
 
 
95% 
[95%] 
(95%) 
 
 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 
 

 e) valoarea totală a facturilor emise 
raportată la cantităţile de servicii prestate: 

e.1) colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii 

 
 
75% 
[75%] 
(75%) 
 
 
 
100% 
[100%] 

 
 
75% 
[75%] 
(75%) 
 
 
 
100% 
[100%] 

 
 
75% 
[75%] 
(75%) 
 
 
 
100% 
[100%] 

 
 
75% 
[75%] 
(75%) 
 
 
 
100% 
[100%] 

 
 
75% 
[75%] 
(75%) 
 
 
 
100% 
[100%] 



şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] 
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 
fizice)  

e.2)colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice 
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice); 

e.3)colectarea cadavrelor animalelor de 
pe domeniul public şi predarea acestora 
către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice – 
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice).   

(100%) 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 

(100%) 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 

(100%) 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 

(100%) 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 

(100%) 
 
 
100% 
[100%] 
(100%) 

1.4. RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR                 
 a)numărul de sesizări scrise, raportate la 

numărul total de utilizatori: 
a.1) colectarea separată şi transportul 

separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori [persoane fizice – populaţie] 
(alţi utilizatori decât populaţia-persoanele 
fizice)  

a.2)colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora [persoane fizice 
– populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice); 

a.3)colectarea cadavrelor animalelor de 
pe domeniul public şi predarea acestora 
către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare [persoane fizice – 
populaţie] (alţi utilizatori decât populaţia-
persoanele fizice). 

1% 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 

1% 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 

1% 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 

1% 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 

1% 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 
 
 
1% 
[1%] 
(1%) 

 b)procentul din totalul de la lit. a) la care s-
a răspuns într-un termen mai mic de 30 de 
zile calendaristice              

95% 95% 95% 95% 95% 

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

1% 
 

1% 
 

1% 
 

1% 
 

1% 
 

2. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI                                
2.1. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENTA DE PRESTARE A 

SERVICIULUI                               
 a) numărul de sesizări scrise privind 

nerespectarea de către operator a 
2 2 2 2 8 



obligaţiilor din licenţă   
 b)numărul de încălcări ale obligaţiilor 

operatorului rezultate din analizele şi 
controalele organismelor abilitate    

2 2 2 2 2 

2.2.    INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI 
CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE                       

 a) numărul de utilizatori care au primit 
despăgubiri datorate culpei operatorului 
sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza 
nerespectării condiţiilor corespunzătoare de 
prestare a activităţii          

10 10 10 10 10 

 b) valoarea despăgubirilor acordate de 
operator pentru situaţiile de la lit. a) 
raportată la valoare totală facturată 
aferentă activităţii    

1% 1% 1% 1% 1% 

 c)numărul de neconformităţi constatate de 
autoritatea administraţiei publice locale: 

c.1) colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii 
şi acumulatori  

c.2)colectarea şi transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, generate de activităţi 
de reamenajare şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a acestora; 

c.3)colectarea cadavrelor animalelor de 
pe domeniul public şi predarea acestora 
către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare . 

1% 
 
1% 
 
 
 
1% 
 
 
1% 

1% 
 
1% 
 
 
 
1% 
 
 
1% 

1% 
 
1% 
 
 
 
1% 
 
 
1% 

1% 
 
1% 
 
 
 
1% 
 
 
1% 

1% 
 
1% 
 
 
 
1% 
 
 
1% 



 
 

Indicatori	de	performanţă	şi	penalităţile	pentru	operator	în	cazul	neîndeplinirii	ţintelor	şi	obiectivelor	asumate	la	nivel	naţional 
Nr.crt Titlu Descriere indicator / 

unitate de măsurare 
Valoare indicator de 
performanţă 

Penalităţi 

1. Colectarea şi transportul 
deşeurilor provenite din 
locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare 
şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a 
acestora [persoane fizice – 
populaţie] (alţi utilizatori 
decât populaţia-
persoanele fizice) 

Cantitatea totală de 
deşeuri provenite din 
locuinţe generate de 
activităţi de reamenajare 
şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a 
acestora, predată pentru 
reutilizare, reciclare şi 
alte operaţiuni de 
valorificare materială, 
inclusiv operaţiuni de 
umplere, rambleiere 
direct sau prin 
intermediul unei staţii de 
transfer ca procentaj din 
cantitatea de deşeuri 
provenite din locuinţe, 
generate de activităţi de 
reamenajare şi reabilitare 
interioară şi/sau 
exterioară a acestora 
colectate 

 
Minim 70% din cantitatea 
de deşeuri provenite din 
activităţile de construcţii 
începând cu anul 2020 

Pentru ținta de 70 % 
care trebuie atinsă 
începând cu anul 2020 
se aplică următoarele 
penalități pentru 
următoarele procente de 
deșeuri provenite din 
locuinţe generate de 
activităţi de reamenajare 
şi reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a 
acestora colectate 
    40% sau mai puțin 
deșeuri colectate: 
penalitate 0,2% din  
profitul/excedentul 
aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare; 
     40% - 50% deșeuri 
colectate: penalitate 
0,15% din  
profitul/excedentul 
aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare; 
      50% - 60% deșeuri 
colectate: penalitate 0,1% 
din   profitul/excedentul 
aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare; 
      60% - 70 % deșeuri 
colectate: penalitate 
0,05% din   
profitul/excedentul 
aferente activitaţii 
serviciului de salubrizare; 
70% sau mai mult deșeuri 
colectate: nu se aplică 
penalitate. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Anexa nr.7.3 la H.C.L. nr......./ ............2021  

 
 

CAIET DE SARCINI PROPRIU 
al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, 

judeţul BUZĂU  
 

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

instalaţiile de neutralizare 
 
 
    Introducere 
 
    Prezentul caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare al 
U.A.T. comuna COCHIRLEANCA a fost întocmit în concordanţă cu 
necesităţile obiective ale U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, judeţul 
Buzău şi s-a făcut cu respectarea în totalitate a regulilor de bază 
precizate în caietul de sarcini-cadru şi in Regulamentul-cadru al 
serviciului de salubrizare. 
    Prezentul Caiet de sarcini propriu al serviciului de salubrizare al 
U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, judeţul Buzău va fi supus 
aprobării Consiliului Local COCHIRLEANCA. 
    
    CAP. I 
    Obiectul caietului de sarcini 
 
     ART. 1 
     Prezentul caiet de sarcini al serviciului de salubrizare al 
comunei COCHIRLEANCA, stabileşte condiţiile de desfăşurare a 
activităţilor specifice serviciului de salubrizare al comunei 
COCHIRLEANCA, judeţul Buzău, 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 al U.A.T. 
comuna COCHIRLEANCA, judeţul Buzău, în gestiune directă. 
     

ART. 3 
     Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al U.A.T. 
comuna COCHIRLEANCA, judeţul Buzău, face parte integrantă din 
documentaţia necesară desfăşurării activităţii specifice serviciului 
public de salubrizare a localităţilor în raza administrativ teritorială 
a comunei COCHIRLEANCA şi anume:   
 Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare, pentru toţi utilizatorii de pe 
teritoriul comunei COCHIRLEANCA, constituind 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 de salubrizare a comunei COCHIRLEANCA, 
judeţul Buzău, activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau 
către instalaţiile de neutralizare şi care sunt în vigoare. 
     

ART. 5 
     Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din 
regulamentul propriu al serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna 
COCHIRLEANCA, judeţul Buzău. 
 
      
 
  



 CAP. II 
     Cerinţe organizatorice minimale 
 

ART. 6 
    Operatorul serviciului de salubrizare a comunei 
COCHIRLEANCA, judeţul Buzău, activitatea de colectarea 
cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 
către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare va 
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 hotărârea autorităţilor administraţiei publice locale şi precizaţi 
în regulamentul serviciului de salubrizare; 
    d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale 
COCHIRLEANCA, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi 
accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora 
prestează serviciul de salubrizare, 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 a comunei COCHIRLEANCA pentru 
care are hotărâre de dare în administrare; 
    g) aplicarea de metode performante de management care să 
conducă la reducerea costurilor de operare; 
    h) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni 
sau neetanşeităţi; 
    i) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu 
forţe proprii şi cu terţi; 
    j) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor 
şi de rezolvare operativă a acestora; 
    k) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 
    l) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea 
periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform 
reglementărilor în vigoare; 
    m) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate, 
după caz, prin hotărârea de dare în administrare; 



    n) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor 
tehnice şi a personalului de intervenţie; 
    o) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare 
pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite, după caz, prin 
hotărârea de dare în administrare; 
    p) alte condiţii specifice stabilite de autorităţile administraţiei 
publice locale ale U.A.T. comuna COCHIRLEANCA.        
 

ART. 7 
     Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al 
operatorului sunt cuprinse în regulamentul propriu al serviciului de 
salubrizare a comunei COCHIRLEANCA, judeţul Buzău, anexă la 
prezentul caiet de sarcini.  
  

ART 8. Sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la 
condiţiile de realizare a reparaţiilor, a investiţiilor, precum şi a altor 
cheltuieli pe care le va face operatorul 

(1) Sarcinile şi responsabilităţile Operatorului 
(a) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau 

privat al U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, aferente sistemului de 
salubrizare, se face cu diligenţa unui bun proprietar; 

(2) Sarcinile şi responsabilităţile Autorităţilor 
administraţiei publice locale 

 a) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii publice ale U.A.T comuna COCHIRLEANCA 
privind obiectivele noi, modernizarea şi/sau extinderea sistemului 
de salubrizare pentru activitatea serviciului public de salubrizare 
prevăzute la art.3, se realizează în conformitate cu prevederile din 
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completarile ulterioare, ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu 
completările ulterioare şi Legii 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare şi se asigură din următoarele surse: 

  a.1) fonduri de la bugetul local al comunei 
COCHIRLEANCA; 

  a.2) credite bancare, ale U.A.T comuna COCHIRLEANCA; 
  a.3) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente 

bilaterale sau multilaterale; 
  a.4) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe 

speciale, instituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice 
locale COCHIRLEANCA, potrivit legii; 



  a.5) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca 
participare la cofinanţarea unor programe de investiţii realizate cu 
finanţare externă, precum şi din bugetele unor ordonatori principali 
de credite ai bugetului de stat; 

  a.6) fonduri puse la dispoziţie de utilizatori; 
  a.7) alte surse, constituite potrivit legii. 
b) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea 

obiectivelor de investiţii publice ale U.A.T comuna COCHIRLEANCA, 
aferente sistemului de salubrizare făcută din fonduri de la bugetul 
local al comunei, se face numai pe baza hotărârilor consiliului local 
al comunei COCHIRLEANCA. 

c) Planul de investiţii pentru sistemul public salubrizare al 
comunei COCHIRLEANCA va fi aprobat de către Consiliul Local al 
comunei COCHIRLEANCA prin hotărâre, la propunerea primarului ; 

d) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemului de 
salubrizare al comunei se face cu respectarea legislaţiei în vigoare 
privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea 
investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii:  

 d.1) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;  
 d.2) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la 

nivelul comunităţilor locale şi utilizarea lor pentru dezvoltarea 
serviciului  şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;  

 d.3) întărirea autonomiei fiscale a unităţilor 
administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare 
necesare în vederea funcţionării serviciului;  

 d.4) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi 
garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru 
finanţarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, în 
condiţiile legii;  

 d.5) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile 
publice;  

 d.6) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea 
şi disciplina în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi 
protecţia mediului; 

e) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale 
unităţii administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al 
unităţii administrativ-teritoriale, dacă sunt finanţate din fonduri 
publice; 



f) Obiectivele de investiţii promovate de autoritatea 
administraţiei publice locale COCHIRLEANCA, specifice 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de salubrizare, 
ce implică fonduri de la bugetul local sau transferuri de la bugetul 
de stat, se nominalizează în listele anuale de investiţii ale unităţii 
administrativ-teritoriale COCHIRLEANCA  anexate la bugetul local 
şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale Consiliului Local; 

g) Obiectivele de investiţii menţionate la lit. f) se realizează cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, 
avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, a prevederilor 
legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului aprobate conform legii;  

 
 
 
CAP. III - Serviciul de salubrizare 

 Secţiunea 1-a 
     
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către 
instalaţiile de neutralizare 

 
 ART.9 
Operatorul are permisiunea de a desfãşura activitãţile 

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 
acestora către unităţile de ecarisaj autorizate sau către instalaţiile 
de neutralizare autorizate, în condiţiile legii, din aria administrativ-
teritorialã a comunei COCHIRLEANCA. 

 
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 Buzău. 

  
ART.11 
Cantitatea  anuală estimată  este de circa 30 kg. Cantitatea  

estimată  are un grad de variație de până la 50%. 
 
ART.12   



Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi 
transportate  în mijloace auto special destinate şi amenajate în 
acest scop, care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în 
vigoare. 

 
 
 
 
 
 
ART.13 
 
Specificatiile tehnice referitoare 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 
sunt următoarele: 
 1.Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie 
corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de 
carburanti, lubrifianti sau lichide speciale şi sa prezinte o buna 
etanseitate a benelor de incarcare. 
 2.Autovehiculele care transporta deşeurile trebuie sa aiba un 
aspect ingrijit şi sa fie personalizate.  
 3.Personalul care deserveste mijloacele auto folosite pentru 
transportul de astfel deşeuri trebuie sa fie instruit pentru 
efectuarea acestuia în condiţii de siguranta, sa detina toate 
documentele de insotire şi sa nu abandoneze deşeurile pe traseu. 
 4.Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel 
mai redus risc pentru sanatatea populaţiei şi a mediului, care au 
fost aprobate de autorităţile competente. 
 5.Transportatorii trebuie sa aiba dotarea tehnica şi personal 
corespunzator pentru interventie, în cazul unor defectiuni sau 
accidente aparute în timpul transportului. 
 6.Vehiculele vor fi incarcate astfel incat deşeurile sa nu fie 
vizibile şi sa nu existe posibilitatea imprastierii lor pe calea publică. 
Fiecarui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru 
executarea operatiunilor specifice, în condiţii de siguranta şi de 
eficienta. 
 7.Dupa colectare deşeurile se transporta şi se depun în 
depozitul de deseuri, a cărei functionare este reglementata de actele 
normative în vigoare privind depozitarea deşeurilor şi protectia 
mediului si de reglementari ale domeniului la nivel judetean. 

 



 
ART.14 
Autovehiculele și containerele destinate transportului 

cadavrelor de animale vor fi dezinfectate după fiecare transport în 
parte, în locuri special amenajate pentru această operație. 

 
ART.15 
Personalul va utiliza utiliza echipament de protecție adecvat și 

va fi dotat cu mijloace corespunzătoare  astfel  încât  să  nu  intre  
în  contact  direct  cu  cadavrele  de  animale colectate. 

 
ART.16 
Personalul  trebuie  să aibă aviz medical  prin care să se 

confirme  că sunt îndeplinite condițiile  necesare  pentru  prestarea  
acestei  activități  (inclusiv  vaccinarea  dacă  este cazul). 

 
ART.17 
(1) Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului 

de protecție și siguranţă şi de desfaşurarea tuturor operaţiunilor și 
activităţilor în conformitate cu prevederile legale și normele privind 
sănatatea și securitatea în muncă. 

(2) Operatorul serviciului de salubritate are următoarele 
obligaţii în domeniul privind  protecţia şi securitatea muncii :  

a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana ;  
b) asigurarea echipamentului de protectie si lucru pentru 

fiecare functie în parte, potrivit normativului in vigoare ;  
c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare 

functie în parte;  
d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;  
e)asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual 

de muncă în cazul accidentărilor sau de invaliditate;  
f) asigurarea curăţirii şi spălării maşinilor, eurocontainerelor 

folosite. 
(3) Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecție vor fi 

asigurate și mentinute conform prevederilor legale în vigoare. 
(4) Operatorul  va implementa  şi menţine  un sistem  de 

management  integrat  calitate  - mediu - sănatate ş i  securitate 
ocupaţională, conform cerinţelor standardelor ISO 9001, ISO  
14001  și OHSAS  18001  sau  echivalent  şi  se  va  asigura  că  
toate  serviciile  sunt furnizate în condiţiile respectării   
standardelor de calitate,   mediu şi sănătate ocupaţională. 

 
ART.18 



Se  interzice  abandonarea  sau  îngroparea  cadavrelor  de  
animale  colectate  de  pe domeniul public, precum și depozitarea în 
alte condiții decât cele stabilite prin legislația în vigoare. 

 
ART.19 
Receptia lucrarilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe 

domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj 
sau către instalaţiile de neutralizare se va face astfel: 
 (1) Pentru deşeurile provenite din colectarea cadavrelor 
animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 
unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, 
operatorul va stabili cu autorităţile administraţiei publice locale 
modalitatea de determinare a cantitatii acestor deşeuri, precum şi 
modul de transport la depozite, inclusiv locul rezervat în depozite 
pentru aceste deşeuri. De regula, determinarea acestor cantitati se 
face prin cantarire la depozit, iar transportul de la producator la 
depozit se face cu mijloacele operatorului. 

(2) Tarifele calculate vor cuprinde toate operaţiunile de 
colectare, transport şi eliminare şi se vor exprima în lei/kg. 

ART.20 
    Prestarea activitãţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe 
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau 
către instalaţiile de neutralizare se va executa astfel încât sã se 
realizeze: 
    a) continuitatea activitãţii, indiferent de anotimp şi condiţiile 
meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; 
    b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi 
predarea acestora unitãţilor de ecarisaj în termen de douã ore de la 
anunţare; 
     c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activitãţii la 
cerinţelor beneficiarilor; 



 d) controlul calitãţii 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 activitãţii pe baza principiilor de eficienţã 
economicã, 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-teritorialã încredinţatã; 
     i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestãrii activitãţii, 
specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare; 
     j) asigurarea, pe toatã durata de executare a serviciului, de 
personal calificat şi în numãr suficient. 

 


