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SECȚIUNEA 1 

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI 

Tip anunt: Anunț publicitar în SEAP 

Tip legislatie: Legea nr. 98/2016 

Nu a existat o consultare de piata prealabila. 

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
 

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna LUNCA 

Adresa: strada Principală nr. 22 

Localitate: LUNCA Cod postal: 547375 Tara: Romania 

Punct(e) de contact: In atentia domnului Teodor 

VULTUR, primarul Comunei Lunca 
Telefon: +40 265-542.812 

E-mail: lunca@cjmures.ro  Fax: +40 265-542.812 

Adresa/ele de internet (daca este cazul):  
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.luncatecii.ro  
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro  

 

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturilor: 2 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
PRINCIPALE) 

Autoritate regionala sau locala 

Activitate (Activitati) 

- Servicii generale ale administratiilor publice 

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE: NU 

 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta 

Servicii de colectare și transport deșeuri menajere de pe raza Comunei Lunca 
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II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 

Servicii 

16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II 

Locul principal de prestare:  

Comuna Lunca, localitățile Lunca, Sîntu, Frunzeni, Logig, Băița 

Codul NUTS: 

RO125 - Mures 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

Comuna Lunca, in calitate de Autoritate Contractanta organizeaza procedura de achizitie 
publica pentru atribuirea Contractului de Servicii de colectare și transport a deșeurilor 
menajere de pe raza comunei, conform datelor de intrare din Caietul de sarcini. 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2) 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu 

II.1.8) Impartire in loturi: Nu 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul 

Scopul contractului  il reprezinta atribuirea, pentru perioada de 12 luni de la data semnarii 
contractului, a unui contract de servicii avand ca obiect colectarea si transportul deseurilor 
menajere de pe raza Comunei Lunca, satele Lunca, Frunzeni, Sintu, Baita si Logig. 
Datele de intrare ce se vor utiliza de către potențialii ofertanți, în vederea stabilirii tarifului 
privind serviciile de colectare și transport sunt: 

1) Numărul total de locuitori cu statut permanent – asociat locuințelor permanente din 
aria de operare a Comunei Lunca este de  2.434 locuitori 

2) Numarul institutiilor aparținătoare autorității publice locale (sediu primărie, școli, 
cămine culturale, grădinițe, clădiri aparținând domeniului public al comunei Lunca, 
biserici, etc) din aria administrativa a Comunei Lunca este de 21 instituții 

3) Numărul punctelor de colectare de pe domeniul public, respectiv țarcurile special amenajate 
de autoritatea contractantă pentru colectarea selectivă a deșeurilor este de 5 puncte de 
colectare (cu câte șase containere pentru colectare selectivă – două pentru fiecare tip de 
deșeu) 

4) Numarul agentilor economici din aria administrativa a Comunei Lunca este de 25 agenți 
economici 

Datele specifice de intrare aferente Serviciului de colectare și transport, după care se vor 
întocmi ofertele sunt prezentate în Caietul de sarcini. 

Valoarea estimativă a viitorului contract (pentru 12 luni de prestare) este suma maximă totală de 104.828,00 
lei fără TVA, respectiv 8.735,67 lei fără TVA / luna de prestare și este formată din: 
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Nr. 
Crt. 

Descriere tarif UM Cantitate Preț unitar 
maximal 
(lei / an fără 

TVA) 

Valoare totală  
(lei / an 

fără TVA) 

Preț estimativ 
unitar rezultat  

(lei / lună 

fără TVA) 
0 1 2 3 4 5=3*4 6=4/12 luni 

1 tariful pentru prestarea 
serviciilor aferente colectării și 
transportului deșeurilor 
menajere pentru persoane 
fizice cu statut permanent – 
asociat locuințelor 
permanente 

Locuitori 2.434 42 102.228,00 3,5 

2 tariful pentru prestarea 
serviciilor aferente colectării și 
transportului deșeurilor 
menajere pentru instituțiile 
aparținătoare autorității 
publice locale și punctele de 
colectare special amenajate 
pe domeniul public 

Instituții / 
Puncte de 
colectare 

26 100 2.600,00 8,33 

TOTAL 104.828,00 - 

Valoare / lună 8.735,67 - 

 

II.2.2) Optiuni: Nu 

 

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz): 
Nu este cazul 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor 

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

 

II.4.1) Ajustarea pretului contractului: Nu 

 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare: Nu 
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Prestatorul va fi remunerat din taxele de salubrizare incasate de la locuitorii comunei Lunca, 
de la instituțiile publice, unități de cult de pe raza Comunei Lunca. 

Cu agenții economici va încheia contracte separate care vor fi aduse pentru înregistrare la 
sediul Comunei Lunca în maxim 10 zile de la semnarea prezentului contract. 

 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 

Asociere in conformitate cu art. 53 din Legea nr.98/2016 

 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale 

Nu 

 

III.1.5) Legislatia aplicabila 

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; 

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie 
publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de 
servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor nr 101/2016; 

c) www.anap.gov.ro 

d) Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

e) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  

 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 
comertului sau al profesiei 

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 

Toate documentele intocmite / emise de catre ofertant in scopul participarii la procedura vor fi 
prezentate in original si vor fi semnate cu semnatura olografa. 

Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/ juridice 
romane se permite depunerea acestora in oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila 
cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/ juridice straine, documentele se 
prezinta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi 
insotite de traducere autorizata in limba romana. 

Documentele relevante ce urmeaza a fi prezentate in sustinerea indeplinirii criteriilor de calificare/ 
selectie vor fi solicitate intr-o maniera echivalenta indiferent de faptul ca ofertantul/ candidatul este o 
persoana fizica/ juridica romana sau straina. 
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In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/ formularele solicitate nu este reprezentantul 
legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta pentru prezenta 
procedura de atribuire. 

 

Cerinta nr. 1.  

Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164, 165 
și 167 din Legea nr. 98 / 2016 – Se va completa și prezenta Formularul nr. 2 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului. 

Documente suplimentare solicitate, in completarea declaratiei (aceste documente se vor solicita 

numai ofertantului clasat pe primul loc după evaluarea ofertelor): 

a. Cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere 
de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul 
constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 

b. Cazier fiscal al persoanei juridice 

c. Certificat de Atestare Fiscala, valabil la data limita de depunere a ofertelor, care sa dovedeasca 
faptul ca  operatorul economic nu se afla in situatia de  incalcare a obligatiilor privind plata 
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat) și la bugetul 
local (de pe raza unității administrative de unde își are sediul/sediile), incalcarea fiind stabilita 
printr-o hotarare judecatoreasca sau o decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in 
conformitate cu legea statului in care operatorul economic este infiintat si, dupa caz, documente 
prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile 
prevazute la art. 80 alin. (3), (4), (5), art. 81 alin. (2) din Legea nr. 100/2016. 

d. Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului cu privire la sediile secundare si punctele 
de lucru pentru care exista obligatii de plata a impozitelor si taxelor, la momentul datei limita 
de depunere a ofertelor. 

 

Cerinta nr. 2.  

Declaratia privind neincadrarea în prevederile art. 58 din Legea nr. 98 / 2016 – Se va completa 
și prezenta Formularul nr. 3 

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului. 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste 
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele: 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția 

1 VULTUR TEODOR Primar 

2 COTOI LIVIU TOMIN VICEPRIMAR 

3 BUZILA IONELA MARIA SECRETAR 

4 FARCAS ELENA CONTABIL 

5 SULEA GRIGORE FLORIN REFERENT 
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6 LEPSA LIVIU INSPECTOR 

7 SULEA SORIN VASILE REFERENT 

8 RUSU IOAN REFERENT 

9 AJTAI IOAN ANDREI CONSILIER PRIMAR 

10 CHICIUDEAN TEODOR CONSILIER LOCAL 

11 PASCA ADRIAN CONSILIER LOCAL 

12 FLOREA IOAN CONSILIER LOCAL 

13 DANCIU FLAVIU CONSILIER LOCAL 

14 VULTUR IOAN ALIN CONSILIER LOCAL 

15 RUSU TEODOR CONSILIER LOCAL 

16 COTOI ZAHARIE CONSILIER LOCAL 

17 COTOI GHEORHE CONSILIER LOCAL 

18 LAZURCA VASILE CONSILIER LOCAL 

19 PINTEA POMPEI CONSILIER LOCAL 

20 MILĂȘAN FLORIN – OVIDIU Persoana cu reprezentare din 
partea furnizorului de servicii 

auxiliare achiziției (Titular PFA) 

 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Cerinta nr. 1.  

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de 
rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit,  ca nu se afla in niciuna 
dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a 
realiza activitatile care fac obiectul contractului. 

Se solicita prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe 
raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de 
structura actionariatului, reprezentantii legali, obiectul de activitate. Informatiile prezentate 
trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor. 

Descrierea obiectului de activitate al ofertantului trebuie sa fie relevant in ceea ce priveste 
colectarea și transportul deșeurilor menajere.  

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, 
inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte 
pentru conformitate documentul in original. 
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III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala  

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 
pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionate 

Modalitatea de indeplinire 

Cerinta nr. 1 - Experienta similara 

Ofertantul va prezenta Lista principalelor servicii / 
activitati similare prestate (relevante în domeniul 

obiectului contractului) în cursul unei perioade care 
acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea 
valorilor/cantitatilor anuale procesate, datelor si a 
beneficiarilor publici sau privati (avand ca referinta 
data limita de depunere a ofertelor), prin care 
ofertantul sa faca dovada ca in ultimii 3 ani calculati 
pana la data limita stabilita pentru depunerea 
ofertelor a prestat in conformitate cu normele 
profesionale in domeniu, cel putin un contract sau 
maxim trei contracte de servicii similare cu cele 
ce fac obiectul contractului în valoare cumulată de 
minim 104.000 lei fără TVA. 

 

 

1. Se va completa Formularul nr. 4 – Declaratie 
privind lista serviciilor efectuate. 

2. Se vor prezenta Documente justificative care 
probeaza indeplinirea cerintei, respectiv 
Certificate / procese verbale de receptie finală / 
parțială / recomandari / copii ale contractelor, 
sau oricare alt document care sa confirme tipul 
serviciului prestat si valoarea acestuia (fără 
TVA). 

 

Operatorul economic ofertant, participantul in nume 
propriu, liderul asocierii si asociatii trebuie sa 
prezinte documentele doveditoare / recomandarile  si 
orice alte documente prezentate pentru sustinerea 
experientei similare ca fiind emise sau 
contrasemnate de o autoritate sau de catre client/ 
beneficiar. Toate acestea prezentate in copie 
certificata ”Conform cu originalul”, purtand stampila 
si semnatura reprezentantului legal al operatorului 
economic care a realizat experienta similara 
solicitata. 

Cerinta nr. 2 - Informatii privind subcontractarea 

Ofertantul are obligatia de a preciza în oferta 
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le 
subcontracteze si datele de identificare ale 
subcontractantilor propusi. 

În vederea determinarii valorii creantei, ofertantul are 
obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea 
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, 
partea/partile din contract care urmeaza a fi 
îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica 
partea/partile respective, precum si acordul 
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. 

Se va completa Formularul nr. 5  

Cerinta nr. 3 - Informatii privind asociatii 

Se va preciza cine este lider al asocierii cu 
identificarea din punct de vedere fizic si valoric a 
serviciilor ce vor fi executate de fiecare asociat. 

 

Se va completa Formularul nr. 6  
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Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 
pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionate 

Modalitatea de indeplinire 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a 
operatorului economic poate fi sustinuta in 
conformitate cu art. 182  din Legea nr. 98/2016. 
Tertul/tertii sustinatori vor completa Formularul 
nr. 7  cu informatii privind nivelul lor de 
experienta, prin raportare la contractele 
executate in trecut, corespunzator sustinerii 
acordate. 
Odata cu depunerea documentelor, se va prezenta 
angajamentul tertului sustinator (impreuna cu 
documente anexe la angajament, transmise acestora 
de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul 
efectiv in care se va materializa sustinerea 
acestuia/acestora).  
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, 
prezentand documente justificative, dupa caz, faptul 
ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii 
obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in 
care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire 
respectivele activitati pentru care a acordat 
sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si 
profesionale pe care le va pune la dispozitie 
ofertantului (descriind modul concret in care va 
realiza acest lucru). 

Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se 
va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu 
ofertantul pentru executarea contractului de achizitie 
publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor 
sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia 
neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de 
sustinere asumate prin angajament. 

In cazul in care ofertantul isi demonstreaza 
capacitatea tehnica si profesionala invocand si 
sustinerea acordata de catre o alta persoana se 
va completa Formularul nr. 7 și Anexa la 
Formular 

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
IV.1)   PROCEDURA 
IV.1.1)   Tipul procedurii: 

Achiziție directă prin Publicitate Anunț 

IV.1.2)   Modalitate de desfasurare:  

Procedura offline 
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IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE 
IV.2.1)   Criteriu de atribuire:  

Pretul cel mai scazut 

 

IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE 
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 

Documentația este accesibilă în cadrul anunțului de consultare a pieței publicat în SEAP. 
IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei:  

Romana 

IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret:  

RON 

IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor:  

08.03.2018 ora 10:00 

IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei:  

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 

 

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Modul de prezentare a propunerii tehnice va respecta cerintele din Caietul de Sarcini. 

În cadrul Propunerii tehnice, ofertanții vor avea obligația să prezinte următoarele 
informații/documente ce se vor supune verificării de către comisia de evaluare: 

a) Formularul nr. 8 - Descrierea tehnică a serviciilor ce urmează a fi prestate  

b) Formularul nr. 9  - Lista cuprinzând dotarea proprie cu mijloace de colectare și transport a 
deșeurilor menajere 

c) Contract de depozitare a deșeurilor menajere cu un depozit autorizat / groapă de gunoi 
autorizată (în termen de valabilitate) 

d) Propunerea de Contract de servicii, semnată cu mențiunea ”fără observații” sau ”cu observații” 
(*-după caz). În situația în care un ofertant va semna Propunerea de Contract ”cu observații”, acesta 
va prezenta, în scris toate observațiile cu privire la articolele din contract. 

e) Declaratie privind faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la 
conditiile de mediu, sociale si de munca, care sunt la nivel european si national, precum si ca le 
vor respecta pe parcursul indeplinirii contractului 

Ofertele care nu vor prezenta informațiile/documentele solicitate sau dacă acestea sunt 
incomplete sau nu oferă autorității contractante destule informații pentru evaluarea 
propunerii tehnice, vor fi respinse ca neconforme. 

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national care se refera la 

conditiile de mediu, sociale si de munca, se pot obtine de la: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 

sau pe site-ul: http://www.mmediu.ro, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 

Varstnice sau pe site-ul: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie, Inspectia Muncii sau de 

pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. 
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IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 

Oferta financiara se va intocmi tinand cont de precizarile din Caietul de sarcini.  

Propunerea financiara se va încadra în valoarea totala estimata comunicata prin 
documentatia de atribuire, atât la nivel total cât și la nivel al tarifelor unitare. 

În cadrul Propunerii Financiare, ofertanții vor avea obligația să prezinte următoarele 
informații/documente ce se vor supune verificării de către comisia de evaluare: 

a) Formularul nr. 10 - Formularul de ofertă financiară 

b) Formularul nr. 11 - Fișă de fundamentare a tarifului ofertat 

Ofertele care nu vor prezenta informațiile/documentele solicitate sau dacă acestea sunt 
incomplete sau nu oferă autorității contractante destule informații pentru evaluarea 
propunerii financiare, vor fi respinse ca inacceptabile. 

In cazul in care tarifele prezentate in Fisele de fundamentare nu sunt justificate/corelate cu Memoriul 
tehnico-economic, oferta poate fi declarata inadmisibilă.  

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu 
privire la pret, tarife, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului 
de achizitie publica. Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe 
toata perioada de valabilitate, si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau 
de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta. Ofertantul va respecta cerintele impuse in 
documentatia de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare. 

 

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei 

Oferta se depune la sediul Primăriei Comunei Lunca, la adresa indicata in Fisa de date a 
achizitiei. Ofertele se vor inregistra, cu numar, data si ora depunerii. 

Oferta va fi depusa într-un singur exemplar tiparit si un exemplar in format electronic CD/DVD 
(documente scanate pe secțiuni în format pdf) - fiecare marcat corespunzator.  

In eventualitatea unei discrepante intre original si formatul electronic CD/DVD, va prevala 
originalul.  

Ofertantul trebuie sa sigileze oferta pe secțiuni (Documente de calificare, Propunere tehnică, 
Propunere financiară) in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu „Documente de 
calificare”, „Propunere tehnică”, ”Propunere Financiară”. Plicurile se vor introduce intr-un 
plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate 
cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in 
cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata.  

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A nu se 
deschide inainte de data si ora 08.03.2018 / 10:00 

(stabilite in anuntul publicitar)”. 

Plicul exterior va fi insotit de: 

- Scrisoarea de inaintare – Formular nr. 1 

Documentele ofertei vor fi tiparite si vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantii legali 
ai ofertantului. 
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Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. Oferta are 
caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de 
catre autoritatea contractanta. 

In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele 
respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. 

Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un 
OPIS al documentelor prezentate. Nu se accepta oferte alternative. 

Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. 

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in 
anuntul de concesiune ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei 
limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. 

Ofertantul va prezenta o lista cu denumirea si datele de identificare ale ofertantului/ candidatului/ 
ofertantului asociat/ tertului sustinator. 

 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC 

Nu 

VI.3) ALTE INFORMATII 

VI.4) CAI DE ATAC 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod 
postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 
218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro 

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac 

5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, 
considerat nelegal, conform art. 6 alin.(1), lit.a); art. 8 alin(1), lit.a); sau dupa caz art. 49 din 
Legea nr. 101/2016 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

            Conform datelor de la Secțiunea I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 
 
 

Întocmit 

Numele şi prenumele: Milășan Florin – Ovidiu 
din partea prestatorului de servicii auxiliare achiziției 

..............................� 
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SECȚIUNEA 2 

CAIET DE SARCINI 

 

 

CAPITOLUL I 
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

 
Art. 1 
(1) Prezentul caiet de sarcini este intocmit in 
concordanta cu necesitatile obiective ale  serviciului de 
salubrizare aferent Comunei Lunca  si a fost intocmit pe 
baza legislaŃiei în vigoare, precizand condiŃiile de 
desfăşurare a activităŃilor specifice serviciului de 
salubrizare (activitatea specifică de colectare și transport 
deșeuri menajere), stabilind nivelurile de calitate şi 
condiŃiile tehnice necesare funcŃionării acestui serviciu în 
condiŃii de eficienŃă şi siguranŃă. 
  
Art. 2 
(1) Caietul de sarcini descrie cerintele tehnice de baza si 
face parte integranta din documentatia de achiziție a 
Contractului pentru prestarea Serviciilor de colectare 
și transport a deșeurilor menajere de pe raza 
Comunei Lunca, Județul Mureș. 
(2) Caietul de sarcini este anexa la Contractul de Servicii 
de colectare și transport a deșeurilor menajere de pe 
raza Comunei Lunca, Județul Mureș. 
 
Art. 3 
(1) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi 
drept documentatie tehnica si de referinta in vederea 
stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului 
de salubrizare si descrie ansamblul cerintelor tehnice de 
baza. 
 
Art. 4 
(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile 
tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul 
calitativ, tehnic si de performanŃa, siguranta in 
exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, 
terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu 
standarde relevante sau altele asemenea. 
(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la 
algoritmul executarii activitatilor, la verificarea, inspectia 
si conditiile de receptie a serviciilor, precum si la alte 

conditii ce deriva din actele normative si reglementarile 
in legatura cu desfasurarea serviciului de salubrizare. 
(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile 
obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si 
stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie 
respectate pe parcursul prestarii serviciului. 
 
Art. 5 
(1) Localitatile componente ale Comunei Lunca  in care 
se vor presta sevicii de salubrizare, conform prezentului 
caiet de sarcini, sunt urmatoarele:  

 Lunca 
 Frunzeni 
 Băița 
 Logig 
 Sîntu 

 
Art. 6        
(1) Descrierea activitatilor de salubrizare aferente 
obiectului contractului: 

- Colectarea si transportul separat al deseurilor 
menajere si al deseurilor similare provenind din 
activitati comerciale din industrie si institutii, fara a 
aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente 
electrice si electronice, baterii si acumulatori;  

 
 
 

CAPITOLUL  II 
CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE 

 
Art.  7   
(1) Operatorul serviciului de salubrizare va asigura: 
a) respectarea legislaŃiei, normelor, prescriptiilor si 
regulamentelor privind igiena muncii, protecŃia muncii, 
gospodărirea apelor, protecŃia mediului, urmărirea 
comportării în timp a construcŃiilor, prevenirea şi 
combaterea incendiilor; 
b) exploatarea, întreŃinerea şi reparaŃia instalaŃiilor şi 
utilajelor cu personal autorizat, în funcŃie de 
complexitatea instalaŃiei şi specificul locului de muncă; 
c) furnizarea către autoritatea administraŃiei publice 
locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaŃiilor solicitate şi 
accesul la documentaŃiile şi la actele individuale pe baza 
cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiŃiile 
legii; 
d) respectarea angajamentelor luate prin contractele de 
prestare a serviciului de salubrizare; 



e) prestarea serviciului de salubrizare la toŃi utilizatorii 
din raza unităŃii administrativ-teritoriale pe care 
operează, colectarea întregii cantităŃi de deşeuri 
menajere şi lăsarea în stare de curăŃenie a spaŃiului 
destinat depozitării recipientelor de precolectare;  
f) realizarea unui sistem de evidenŃă a sesizărilor si 
reclamaŃiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 
g) evidenŃa orelor de funcŃionare a utilajelor; 
h) Ńinerea unei evidenŃe a gestiunii deşeurilor şi 
raportarea periodică a situatiei autorităŃilor competente, 
conform reglementarilor in vigoare; 
i) personalul necesar pentru prestarea activitătilor 
asumate prin contract; 
j) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea 
mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenŃie; 
k) dotare proprie cu instalaŃii şi echipamente specifice 
necesare pentru prestarea activităŃilor în condiŃiile 
stabilite prin contract; 
l) transportul deşeurilor numai cu autovehicule 
specializate, acoperite şi prevăzute cu dispositive de 
golire automată a recipientelor de colectare, care să nu 
permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea 
de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului; 
m) mijloacele de precolectare trebuie să asigure 
capacităŃi de înmagazinare necesară pentru intervalul 
dintre două ridicări consecutive; 
n) operatorii economici trebuie sa prezinte un contract 
de preluare a deseurilor de catre o groapa de gunoi 
conforma. 
o) alte condiŃii specifice stabilite de autoritatea 
administratiei publice locale. 
 
 
 

CAPITOLUL  III 
SPECIFICAȚII TEHNICE ALE SERVICIULUI 

DE SALUBRIZARE 
 
Activitatea: Colectarea si transportul deseurilor 
menajere si al deseurilor similare provenind din 
activitati comerciale din industrie si institutii, 
inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce 
atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice 
si electronice, baterii si acumulatori 

 
Art. 8 
(1) Operatorul are permisiunea de a desfăşura 
activităŃile de colectarea si transportul deseurilor 
menajere si al deseurilor similare provenind din activitati 

comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii 
colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de 
deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si 
acumulatori  în aria administrativ-teritorială a Comunei 
Lunca. 
 
Art. 9 
(1) Colectarea deseurilor menajere in aria de 
administrare a Comunei Lunca  se va realiza astfel: 
a)  pentru persoanele fizice grupate in unitati locative 
individuale (cu statut permanent – asociat locuințelor 
permanente): 

- colectarea deseurilor menajere uscate 
(reciclabile) de la fiecare unitate locativa in 
parte din pubele / coșuri / saci (gospodăriile 
nu sunt dotate cu pubele) 

- colectarea deseurilor menajere umede 
(reziduale) si biodegradabile de la fiecare 
unitate locativă in parte 

- colectarea deseurilor biodegradabile verzi de 
la fiecare unitate locativă in parte 

b)  pentru instituțiile aparținătoare autorității publice 
locale (sediu primărie, școli, cămine culturale, 
grădinițe, clădiri aparținând domeniului public al 
comunei Lunca, biserici, etc): 

- colectarea deseurilor menajere uscate 
(reciclabile) de la punctele de precolectare ale 
instituțiilor; 

- colectarea deseurilor municipale umede 
(reziduale) si biodegradabile de la punctele de 
precolectare ale instituțiilor; 

- colectarea deseurilor biodegradabile verzi de 
la punctele de precolectare ale instituțiilor; 

și din următoarele puncte de colectare: 
- coșurile stradale amplasate în localitățile 

aparținătoare Comunei Lunca 
- locurile special amenajate de autoritatea 

contractantă (cinci -5- la număr, în fiecare 
sat) pentru colectarea selectivă (cu câte șase 
-6- containere pentru colectare selectivă – 
câte două containere pentru fiecare tip, de 
capacitate aproximativ 510 kg) 

c) pentru agentii economici colectarea deseurilor 
(menajere, umede-uscate, biodegradabile verzi sau a 
altor tipuri de deseuri nepericuloase) se va face 
individual de la punctele de precolectare ale fiecarui 
agent economic – cu fiecare agent economic se va 
încheia contract separat, care se va depune la sdeiul 
UAT Comuna Lunca pentru înregistrare și avizare; 
 



 
Art. 10 
(1) Numărul total de locuitori cu statut permanent – 
asociat locuințelor permanente din aria de operare a 
Comunei Lunca este de  2.434 locuitori grupati astfel: 

− Localitatea Lunca: 517 locuitori 
− Localitatea Frunzeni: 441 locuitori 
− Localitatea Băița: 737 locuitori 
− Localitatea Logig: 406 locuitori 
− Localitatea Sîntu: 333 locuitori 

 
Art. 11 
(1) Numarul punctelor de colectare a deseurilor de la 
persoane fizice cu statut permanent – asociat 
locuințelor permanente din aria administrativa a 
Comunei Lunca, respectiv numărul gospodăriilor este 
de 1.133 gospodării, din care: 

− Localitatea Lunca: 251 gospodării 
− Localitatea Frunzeni: 195 gospodării 
− Localitatea Băița: 316 gospodării 
− Localitatea Logig: 196 gospodării 
− Localitatea Sîntu: 175 gospodării 

(2) Cantitatea estimată de deseuri menajere (se face 
cu relația Qmed / Zi = N x Im x 0,001 tone / zi), în care : 
Qmed. Zi – cantitatea medie zilnică de deșeuri 
municipale generate 
N – Numărul de locuitori ai comunei 
Im – indicele mediu de producere a deșeurilor menajere 
Aplicând formula rezultă următoarele cantități : 
Qmed / zi = 2.434 x 0,15 x 0,001 = 0,3651 tone / zi 
Qmed / an = 0,3651 x 365 zile = 133,26 tone / an 
În acest caz, toți ofertanții se vor raporta la 
cantitatea de 133,26 tone / an. 
(3) La estimarea valorii / tarifului ofertanții vor lua în 
considerare aceste date de intrare. 
(4) La estimarea cantității de deșeuri generată pe fiecare 
lună calendaristică / locuitor se vor lua în calcul toți 
locuitorii Comunei Lunca, respectiv 2.434 locuitori. 
(5) În Fișa de fundamentare a tarifului, ofertanții vor 
ține cont de următorii indicatori : 

− Se va lua în calcul cantitatea estimată de 
deșeuri generată de persoanele fizice, 133,26 
tone / an 

− Se vor lua în calcul toți locuitorii Comunei Lunca 
– 2.434 locuitori 

− Se vor ridica deșeurile de la toate gospodăriile 
din Comuna Lunca – 1.133 gospodării 

− Se va parcurge întregul traseu din localitățile 
Lunca, Frunzeni, Logig, Băița și Sîntu, conform 

rutelor stabilite de A.C. cu ofertantul declarat 
câștigător, în perioada de mobilizare 

 
Art. 12 
(1) Numarul institutiilor aparținătoare autorității 
publice locale (sediu primărie, școli, cămine 
culturale, grădinițe, clădiri aparținând domeniului 
public al comunei Lunca, biserici, etc) din aria 
administrativa a Comunei Lunca este de 21 instituții. 
(2) Numarul punctelor de colectare a deseurilor de la 
institutiile publice din aria administrativa a Comunei 
Lunca, este de 21 puncte de colectare. 
(3) Numărul punctelor de colectare de pe domeniul 
public, respectiv țarcurile special amenajate de 
autoritatea contractantă pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor este de 5 puncte de colectare, astfel: 

− Localitatea Lunca: 1 punct de colectare dotat cu 
6 containere (câte două pentru fiecare tip de 
deșeu) 

− Localitatea Frunzeni: 1 punct de colectare dotat 
cu 6 containere (câte două pentru fiecare tip de 
deșeu) 

− Localitatea Băița: 1 punct de colectare dotat cu 
6 containere (câte două pentru fiecare tip de 
deșeu) 

− Localitatea Logig: 1 punct de colectare dotat cu 
6 containere (câte două pentru fiecare tip de 
deșeu) 

− Localitatea Sîntu: 1 punct de colectare dotat cu 
6 containere (câte două pentru fiecare tip de 
deșeu) 

(4) Autoritatea publică locală deține și coșuri stradale de 
capacități mici pe întreaga rază a Comunei. 
(5) Cantitatea estimată de deseuri menajere (se face 
cu relația Qmed / Zi = N x Im x 0,001 tone / zi), în care : 
Qmed. Zi – cantitatea medie zilnică de deșeuri 
municipale generate 
N – Numărul de linstituții / puncte de colectare 
Im – indicele mediu de producere a deșeurilor menajere 
Aplicând formula rezultă următoarele cantități : 
Qmed / zi = 26 x 1,25 x 0,001 = 0,0325 tone / zi 
Qmed / an = 0,325 x 365 zile = 11,87 tone / an 
În acest caz, toți ofertanții se vor raporta la 
cantitatea de 11,87 tone / an. 
 (6) La estimarea valorii / tarifului ofertanții vor lua în 
considerare aceste date de intrare. 
(7) În Fișa de fundamentare a tarifului, ofertanții vor 
ține cont de următorii indicatori : 



− Se va lua în calcul cantitatea estimată de 
deșeuri generată de instituțiile aparținătoare 
autorității publice locale (sediu primărie, 
școli, cămine culturale, grădinițe, clădiri 
aparținând domeniului public al comunei 
Lunca, biserici, etc), cel puțin media de 11,87 
tone / an 

− Se vor lua în calcul toate instituțiile 
aparținătoare autorității publice locale – 21 
instituții 

− Se vor ridica deșeurile de la toate instituțiile 
autorității publice locale 

− Se vor ridica deșeurile de la toate punctele de 
colectare special amenajate pe domeniul 
public (cantitatea nu a fost estimată prin 
măsurători – deșeurile au statut de deșeu ce 
poate fi valorificat de operator) 

− Se vor ridica deșeurile din toate coșurile 
stradale 

− Se va parcurge întregul traseu din localitățile 
Lunca, Frunzeni, Logig, Băița și Sîntu, conform 
rutelor stabilite de A.C. cu ofertantul declarat 
câștigător, în perioada de mobilizare 

 
Art. 13 
(1) Numarul agentilor economici din aria 
administrativa a Comunei Lunca este de 17 agenți 
economici cu profil comercial și 8 societăți agricole. 
(2) Numarul punctelor de colectare a deseurilor de 
agenții economici din aria administrativa a Comunei 
Lunca, este de 25 puncte de colectare. 
(3) Cantitatea estimată de deseuri nu a fost stabilită 
întrucât contractul se va încheia direct cu agentul 
economic, sub rezerva prezentării acestuia la 
înregistrare la Primăria Comunei Lunca. 
(4) Tariful pentru agenții economici nu face parte din 
valoarea estimată a contractului. 
 
Art. 14 
(1) Cantitățile estimate / totală comună, de deşeuri ce se 
vor lua în calcul la fundamentarea costurilor sunt: 

− Cantitate deşeuri menajere minimă: 145,13 tone 
/ an  

     
Art. 15 
(1) Ritmicitatea de colectare a deseurilor este 
următoarea: 

− Numărul curselor / lună : patru (4) curse a câte 
două zile / săptămână 

− Frecvența : o dată la două săptămâni 

− Ziua stabilită pentru colectare : Miercuri și Joi 
(în fiecare din cele două săptămâni) 

(2) În Comuna Lunca nu există străzi cu restricție de 
tonaj. 
  
Art. 16 
Programul de colectare a deşeurilor trebuie sa se 
incadreze între orele 07:00 – 16:00. Programul se poate 
modifica la solicitarea Autoritatii Contractante, in scopul 
ridicarii gradului de confort al locuitorilor  
 
Art. 17 
(1) Autoritatea contractanta poate stabili ritmul colectarii 
la alte intervale de timp, pe baza unor studii de 
specialitate prezentate de operator. Noile grafice de 
colectare pentru fiecare tip de deseu se aproba de 
autoritatea contractanta, cu viza departamentului de 
specialitate. 
(2) Anterior fiecărei luni de prestare, daca este cazul, 
operatorul trebuie sa prezinte autoritati contractante 
modificarea programului de efectuare a prestatiei pentru 
luna urmatoare, cu specificarea ritmului de colectare. 
 
Art. 18 
(1) Cursele de colectare/tip de deseu vor fi începute de 
fiecare dată din acelaşi punct şi vor urma acelaşi traseu 
pentru a evita variaŃia orelor de colectare. 
 
Art. 19 
(1) Operatorul trebuie sa faca dovada detinerii si sa 
asigure exclusiv pentru derularea activitatii de colectare 
si transport separat al deseurilor menajere din aria 
administrativa a Comunei Lunca a unui numar de 
autocompactoare calculat conform Indicatorilor stabiliți la 
Capitolul III din prezentul Caiet de Sarcini. 
 
Art. 20 
(1) Autocompactoarele de colectare si transport separat 
al deseurilor menajere/menajere care vor fi utilizate in 
aria administrativa a Comunei Lunca,  vor avea 
capacitati conform celor stabilite de fiecare ofertant. 
(2) Toate autospecialele destinate activitatilor de 
colectare si transport  separat al deseurilor 
menajere/menajere care vor fi utilizate in aria 
administrativa a Comunei Lunca vor  indeplini  cel putin 
norma de poluare EURO 3. 
 
 
 



Art. 21 
(1) Fiecare autocompactoare va detine documente de 
autorizare speciale / licenta emisa de Autoritarea Rutiera 
Romana. 
 
Art. 22 
(1) Autocompactoarele trebuie sa aiba o stare tehnica si 
de intretinere corespunzatoare circulatiei pe drumurile 
publice, vor fi compatibile cu tipul recipientilor de 
colectare, benele de incarcare vor fi etanse. 
Autocompactoarele trebuie dotate cu lopeti sau alte 
unelte utilizate la curatarea locului de lucru. 
 
Art. 23 
(1) Obligatia menŃinerii în stare salubră, deratizarea, 
dezinfecŃia şi dezinsecŃia pubelelor, containerelor sau 
punctelor de colectare revine persoanelor fizice şi/sau 
persoanelor juridice în a căror folosinŃă se află acestea,  
sau operatorului numai in cazul celor amplasate pe 
domeniul public. 
(2)Colectarea deşeurilor se face în autocompactoare 
folosindu-se la maximum capacitatea de încărcare. 
Autocompactoarele vor fi încărcate astfel încât deşeurile 
să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii 
lor pe căile publice. Este interzis răsturnarea 
recipientelor în curŃi, pe stradă sau pe trotuare, în 
vederea reîncărcării deşeurilor în autocompactoare. 
(3) Personalul care efectuează colectarea este obligat 
să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă 
praf, zgomot sau să se răspândească deşeuri în afara 
autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor 
fi aşezate în locul de unde au fost ridicate. 
(4) În cazul deteriorării unor recipiente şi al împrăştierii 
accidentale a deşeurilor în timpul operaŃiunii de golire, 
personalul care execută colectarea este obligat să 
încarce întreaga cantitate de deşeuri în 
autocompactoare, astfel încât locul să rămână curat, 
fiind dotat corespunzător pentru această activitate. 
(5) Personalul care execută colectarea este obligat să 
încarce în autocompactoare întreaga cantitate de 
deşeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul 
curat şi măturat, chiar dacă există deşeuri amplasate 
lângă containerele de colectare.  
(6) Transportul deseurilor, in functie de provenienta 
acestora, se realizeaza numai de prestatorul serviciului 
de salubrizare, care trebuie sa utilizeze 
autocompactoare destinate acestui scop, acoperite si 
prevazute cu dispozitive de golire automata a 
recipientelor de colectare, care sa nu permita 
imprastierea deseurilor sau prafului, emanarea de noxe 
sau scurgeri de lichide in timpul transportului. 

(7) Autocompactoarele care transporta deseuri, trebuie 
sa aiba un aspect ingrijit si sa fie personalizate cu sigla 
operatorului, numarul de identificare al 
autocompactoarei si numarul de dispecerat al 
operatorului. 
(8) Autocompactoarele trebuie sa aiba dimensiunile 
adaptate la conditiile de drum din Comuna Lunca si 
dotarea tehnica necesara pentru interventie in cazul 
unor accidente sau defectiuni aparute in timpul 
transportului deseurilor. 
(9) Personalul operativ care deserveste mijloacele auto 
trebuie sa fie instruit pentru efectuarea transportului in 
conditii de siguranta, sa detina toate documentele de 
insotire si sa nu abandoneze deseurile pe traseu. 
(10) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai 
scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populatiei 
si a mediului, aprobate de autoritatile administratiei 
publice locale.  
(11) Operatorul care realizează activitatea de colectare 
şi transport al deşeurilor trebuie să aibă o evidenŃă 
strictă a deşeurilor pe care le colectează şi să 
întocmească documentele necesare prin care să ateste 
compoziŃia deşeului transportat . 
(12) În situaŃia în care, ca urmare a execuŃiei unor lucrări 
tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată 
utilizarea punctelor de colectare stabilite şi/sau accesul 
autocompactoarelor destinate colectarii si transportului 
deşeurilor, operatorul, pe baza notificării transmise de 
autoritatea administraŃiei publice locale, va anunŃa 
utilizatorii cu cel puŃin 5 zile înainte despre situaŃia 
intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care 
se utilizează în această perioadă şi programul de 
colectare.  
 
Art. 24 
(1) Deseurile menajere/menajere uscate-reciclabile, 
dupa colectare, se vor transporta la o groapă/depozit de 
deșeuri autorizată/autorizat. În acest sens, ofertantul va 
prezenta în cadrul ofertei sale un contract de colaborare 
/ depozitare deșeuri. 
(2) Ofertantii vor mentiona in propunerea tehnica 
instalatia de deșeuri (groapă / depozit) unde vor 
transporta deseurile colectate de pe teritoriul Comunei 
Lunca. 
 

Art. 25 
(1) Autoritatea contractanta va verifica permanent modul 
de efectuare a prestatiei de catre operator, intocmind 
rapoarte de constatare privind calitatea prestatiei si 
cantitatile de deseuri transportate. 



(2) In rapoartele de constatare autoritatea contractanta 
va consemna si modul de rezolvare de catre operator a 
sesizarilor scrise primite de la utilizatori/beneficiari. La 
sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces – verbal de 
receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde 
constarile din rapoarte. 
(3) Operatorul raspunde si garanteaza material si 
financiar de buna desfasurare a prestatiei de calitatea si 
cantitatea stabilite. 
 
Art. 26 
CondiŃii de calitate: 
(1) Prestarea activităŃilor de colectarea si transportul 
deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind 
din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv 
fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de 
deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si 
acumulatori, se va executa astfel încât să se realizeze: 

� continuitatea activităŃii, indiferent de anotimp şi 
condiŃiile meteo, cu respectarea prevederilor 
contractuale; 

� corectarea şi adaptarea regimului de prestare a 
activităŃii la cerinŃele utilizatorului; 

� controlul calităŃii serviciului prestat; 
� respectarea instrucŃiunilor/procedurilor interne 

de prestare a activităŃii; 
� Ńinerea la zi a documentelor cu privire la 

prestarea serviciului; 
� respectarea regulamentului serviciului de 

salubrizare aprobat de autoritatea administraŃiei 
publice locale în condiŃiile legii; 

� prestarea activităŃii pe baza principiilor de 
eficienŃă economică, având ca obiectiv 
reducerea costurilor de prestare a serviciului; 

� asigurarea capacităŃii de transport al deşeurilor, 
pentru prestarea serviciului la toŃi utilizatorii din 
aria administrativ teritorială; 

� asigurarea, pe durata de executare a serviciului, 
de personal calificat şi în număr suficient; 

� asigurarea controlului medical periodic al 
salariaŃilor; 

� asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul 
individual de muncă în cazul accidentărilor sau 
invaliditate; 

 
Art. 27 
CondiŃii de recepție și plăți ale serviciilor prestate: 
(1) Mecanismul de recepție și plățile pentru serviciile 
efectuate de operator este următorul: 

− Operatorul va transmite către Autoritatea 
Contractantă (prin email la adresa 
lunca@cjmures.ro) cu cel puțin două zile 
lucrătoare, avizul de prezentare pe teritoriul 
administrativ al Comunei Lunca, a 
autocompactoarelor/autogunoierelor în vederea 
colectării deșeurilor. Avizul va conține: referirea 
la contract; la etapa, săptămâna din contract și 
data efectivă a prezentării autocompactoarelor, 
inclusiv numărul de înmatriculare a acestora și 
numărul de utilaje (după caz) în vederea 
colectării deșeurilor, precum și volumul benelor 
de încărcare al fiecărui utilaj; data se va încadra 
obligatoriu în perioadele propuse la art. 15  

− După colectarea deșeurilor menajere, operatorul 
va duce toate deșeurile la groapa de gunoi / 
depozitul autorizată / autorizat (cu care deține 
contract valabil) și va transmite în cel mult două 
zile lucrătoare următoarele informații: 

o Numărul de utilaje ce au fost folosite la 
colectarea deșeurilor 

o Cantitatea de deșeuri transportată la 
groapa de gunoi / depozitul autorizată / 
autorizat 

o Avizul de însoțire a mărfii 
o Tichetul de cântar de la groapa de 

gunoi / depozitul autorizată / autorizat 
o Formularul de încărcare / descărcare 

deșeuri 
o Factura fiscală și Devizul Anexă privind 

detalierea costurilor 
− După primirea acestor documente, autoritatea 

contractantă va efectua verificările într-un 
termen de maxim 5 zile lucrătoare, emițând 
Certificatul de plată sau respingând serviciile 
prestate (după caz) 

− În situația emiterii Certificatului de plată, plata 
facturii fiscale se va efectua în maxim 30 de zile 
calendaristice de la aprobarea acesteia 

(2) Orice abatere de la această procedură atrage 
răspunderea exclusivă a părții care o încalcă.  
 
 



CAPITOLUL  IV 
RUTE ESTIMATE 

La fundamentarea ofertei, toți ofertanții vor avea obligația să utilizeze aceste date de intrare, folosind justificat rutele cele 
mai apropiate față de garajul său: 

1) 16,9 km distanța din Municipiul Reghin până în localitatea Lunca (centrul de comună) - prin E578 – Lunca - 
Reghin 

2) 46,7 km distanța din Municipiul Tg. Mureș până în localitatea Lunca (centrul de comună) – prin E578 / DN 15 - 
Lunca – Reghin – Sîngeorgiu de Mureș – Tg. Mureș 

3) 67,7 km distanța din centrul de comună Lunca până la depozitul ecologic de la Sînpaul prin E578 / DN15 / E60 – 
Lunca – Reghin – Sîngeorgiu de Mureș – Tg. Mureș – Ungheni – Sînpaul 

4) Ruta 1 intra-sate – Lunca – Frunzeni – Băița – 13 km prin E578 / DC160 
5) Ruta 2 intra-sate – Lunca – Sîntu – 8,5 km prin E578 / DC159 
6) Ruta 3 intra-sate – Lunca – Logig – 7,6 km prin E578 / DC161 
7) Rute intermediare de parcurs pentru ridicarea deșeurilor la toate gospodăriile / agenții economici / instituții – 

maxim 43 km 
În Memoriu tehnico-justificativ, fiecare ofertant va avea obligația să justifice concret km parcurși pentru fiecare rută. 

 
 

CAPITOLUL  V 
VALOAREA ESTIMATIVĂ 

Art. 28 
(1) Valoarea estimativă a viitorului contract (pentru 12 luni de prestare) este suma maximă totală de 103.320,00 lei fără 
TVA, respectiv 8.610,00 lei fără TVA / luna de prestare și este formată din: 

Nr. 
Crt. 

Descriere tarif UM Cantitate Preț unitar 
maximal 
(lei / an fără 

TVA) 

Valoare totală  
(lei / an 

fără TVA) 

Preț estimativ 
unitar rezultat  

(lei / lună 

fără TVA) 
0 1 2 3 4 5=3*4 6=4/12 luni 

1 tariful pentru prestarea 
serviciilor aferente colectării și 
transportului deșeurilor 
menajere pentru persoane 
fizice cu statut permanent – 
asociat locuințelor 
permanente 

Locuitori 2.434 42 102.228,00 3,5 

2 tariful pentru prestarea 
serviciilor aferente colectării și 
transportului deșeurilor 
menajere pentru instituțiile 
aparținătoare autorității 
publice locale și punctele de 
colectare special amenajate 
pe domeniul public 

Instituții / 
Puncte de 
colectare 

26 100 2.600,00 8,33 

TOTAL 104.828,00 - 

Valoare / lună 8.735,67 - 

 (2) Orice ofertă care va depăși valoarea estimată totală și valoarea estimată pe tarif va fi respinsă ca inacceptabilă. 
 



 
CAPITOLUL  V 

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII 
TEHNICE ȘI FINANCIARE 

 
Art. 29 
Propunerea Tehnică 
(1) În cadrul Propunerii tehnice, ofertanții vor avea 
obligația să prezinte următoarele informații/documente 
ce se vor supune verificării de către comisia de evaluare: 
a) Formularul nr. 8 - Descrierea tehnică a serviciilor 
ce urmează a fi prestate  
b) Formularul nr. 9  - Lista cuprinzând dotarea proprie 
cu mijloace de colectare și transport a deșeurilor 
menajere 
c) Contract de depozitare a deșeurilor menajere cu 
un depozit autorizat / groapă de gunoi autorizată (în 
termen de valabilitate) 
d) Propunerea de Contract de servicii, semnată cu 
mențiunea ”fără observații” sau ”cu observații” (*după 
caz). În situația în care un ofertant va semna 
Propunerea de Contract ”cu observații”, acesta va 
prezenta, în scris toate observațiile cu privire la articolele 
din contract. 
(2) Ofertele care nu vor prezenta 
informațiile/documentele solicitate sau dacă acestea 
sunt incomplete sau nu oferă autorității contractante 
destule informații pentru evaluarea propunerii tehnice, 
vor fi respinse ca neconforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Art. 30 
Propunerea Financiară 
(1) În cadrul Propunerii Financiare, ofertanții vor avea 
obligația să prezinte următoarele informații/documente 
ce se vor supune verificării de către comisia de evaluare: 
a) Formularul nr. 10 - Formularul de ofertă financiară 
b) Formularul nr. 11 - Fișă de fundamentare a tarifului 
ofertat 
(2) Ofertele care nu vor prezenta 
informațiile/documentele solicitate sau dacă acestea 
sunt incomplete sau nu oferă autorității contractante 
destule informații pentru evaluarea propunerii financiare, 
vor fi respinse ca inacceptabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit 

Numele şi prenumele: Milășan Florin – Ovidiu 
din partea prestatorului de servicii auxiliare achiziției 

..............................� 
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SECȚIUNEA 3 

MODELE DE FORMULARE 

 

Această secțiune cuprinde formularele pe care Autoritatea Contractantă le pune la dispoziție pentru prezentarea 
Ofertei și a documentelor ce însoțesc Oferta. 
 
 

CUPRINS 
 

Formular Denumire 

Nr. 1 Scrisoare de înaintare a ofertei 

Nr. 2 Declarație privind situația personală a operatorului economic 

Nr. 3 Declaratia privind neincadrarea în prevederile art. 58 din Legea nr. 98 / 2016 

Nr. 4 Lista principalelor servicii prestate 

Nr. 5 Acordul de subcontractare 

Nr. 6 Acordul de asociere 

Nr. 7 Angajament de susținere din partea unui terț 

Nr. 8 Descrierea tehnică a serviciilor ce urmează a fi prestate 

Nr. 9 Lista cuprinzând dotarea proprie cu mijloace de colectare și transport a deșeurilor menajere 

Nr. 10 Formularul de ofertă financiară 

Nr. 11 Fișă de fundamentare a tarifului ofertat 
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Formularul nr. 1 
 

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 
Anunț de publicitate: [introduceți numărul anunțului de publicitate] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de publicitate]  
 

Nr. de înregistrare  
............. / ..................... 

 
Catre  

UAT Comuna Lunca 
 
 
 Stimate domn Primar 
 
Ca urmare a anunțului de publicitate publicat  in SEAP nr. .....................  / ..........................., privind achiziția directă a 
Serviciilor de colectare și transport a deșeurilor menajere de pe raza Comunei Lunca, Județul Mureș, noi SC 
.............................. SRL / SA vă transmitem următoarele:  
 

1. Formularul nr. 2 - Declarație privind situația personală a operatorului economic 
2. Formularul nr. 3 - Declaratia privind neincadrarea în prevederile art. 58 din Legea nr. 98 / 2016 
3. Certificatul constatator al societății, în copie ”conform cu originalul” sau ”original”  
4. Formularul nr. 4 - Lista principalelor servicii prestate însoțită de documente justificative care probează 

îndeplinirea cerinței privind experiența similară  
5. Formularul nr. 5 – Acordul de subcontractare (dacă este cazul) 
6. Formularul nr. 6 – Acordul de asociere (dacă este cazul) 
7. Formularul nr. 7 - Angajament de susținere din partea unui terț (dacă este cazul) 
8. Formularul nr. 8 - Descrierea tehnică a serviciilor ce urmează a fi prestate  
9. Formularul nr. 9  - Lista cuprinzând dotarea proprie cu mijloace de colectare și transport a deșeurilor 

menajere 
10. Contract de depozitare a deșeurilor menajere cu un depozit autorizat / groapă de gunoi autorizată (în 

termen de valabilitate) 
11. Propunerea de Contract de servicii, semnată cu mențiunea ”fără observații” sau ”cu observații” (*-după 

caz).  
12. Formularul nr. 10 - Formularul de ofertă financiară 
13. Formularul nr. 11 - Fișă de fundamentare a tarifului ofertat 
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Informații în legătură cu procedura: 

- adresa completă pentru corespondență, valabilă pentru comunicări la prezenta procedură: S.C. 
.................................. S.R.L. / SA, localitatea .........................., strada ......................... nr. .........., 
Județul .............. 

- Telefon: ............................ 
- adresa de e-mail valabilă pentru comunicări la prezenta procedură ................................... 

 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele. 
 

Data: ............................ 
...................................... 

(nume, prenume şi semnatura),  
 

L.S. 
în calitate de reprezentant legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele SC .............................. SRL / SA 
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Formularul nr. 2 
 

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
 

DECLARAȚIE PRIVIND SITUAȚIA PERSONALĂ A OPERATORULUI ECONOMIC 
 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 
Anunț de publicitate: [introduceți numărul anunțului de publicitate] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de publicitate]  
 
 
 

Subsemnatul / Subsemnata ............................, în calitate de administrator al operatorului economic 
SC .............................. SRL / SA declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a 
sancŃiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 
privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei 
instanŃe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracŃiuni: 

 
a) constituirea unui grup infracŃional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziŃiile corespunzătoare ale legislaŃiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;  

b) infracŃiuni de corupŃie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi infracŃiuni asimilate infracŃiunilor de corupŃie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancŃionarea faptelor de corupŃie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziŃiile corespunzătoare ale legislaŃiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

c) infracŃiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziŃiile corespunzătoare ale legislaŃiei penale a statului în 
care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziŃiile corespunzătoare ale legislaŃiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancŃionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanŃării terorismului, republicată, cu 
modificările ulterioare, sau finanŃarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziŃiile corespunzătoare ale legislaŃiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziŃiile corespunzătoare ale legislaŃiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din ConvenŃia privind protejarea intereselor financiare ale ComunităŃilor Europene 
din 27 noiembrie 1995.  
 

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi a sancŃiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul 
excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.  
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Subsemnatul / Subsemnata ............................, în calitate de administrator al operatorului economic 
SC .............................. SRL / SA declar pe proprie răspundere că: 

 
 
1. Nu ne-am încălcat obligaŃiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuŃiilor la bugetul general consolidat 

așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016.  
 
 

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaŃii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016, respectiv:  
 

a) nu am încălcat obligaŃiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice 
mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităŃilor competente prin care se constată încălcarea acestor 
obligaŃii; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenŃei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităŃii;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuŃie integritatea, iar autoritatea contractantă poate 

demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanŃe judecătoreşti sau a 
unei autorităŃi administrative;  

d) nu am încheiat cu alŃi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenŃei în cadrul sau în legătură 
cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaŃie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f)  nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurenŃei; 
g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaŃiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziŃii 

publice, al unui contract de achiziŃii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste 
încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancŃiuni 
comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declaraŃii false în conŃinutul informaŃiilor transmise la solicitarea autorităŃii contractante în 
scopul verificării absenŃei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecŃie, am prezentat 
aceste informaŃii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative solicitate;  

i) nu am încercat să influenŃăm în mod nelegal procesul decizional al autorităŃii contractante, să obŃinem informaŃii 
confidenŃiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am furnizat din 
neglijenŃă informaŃii eronate care pot avea o influenŃă semnificativă asupra deciziilor autorităŃii contractante privind 
excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de 
achiziŃie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.  

 
 
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor orice documente doveditoare de 
care dispunem. 
 
Înteleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. 
 

Data: ............................ 
 

...................................... 
(nume, prenume şi semnatura),  

 
L.S. 

în calitate de reprezentant legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele SC .............................. SRL / SA 
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Formularul nr. 3 
 

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
 

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE  
ART. 58 DIN LEGEA NR. 98/2016 

 
Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de publicitate: [introduceți numărul anunțului de publicitate] 
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de publicitate]  

 
 

Procedura de atribuire a Contractului pentru ____________________________ [introduceți denumirea 
serviciilor], anunț publicitate ________________ [introduceți nr. anunțului publicitar]. 
 
 
 
În legătură cu informațiile prezentate în cadrul Fișei de date a achiziției aferentă procedurii identificate mai 
sus, subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................. [numele, adresa 
Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător], declar pe propria 
răspundere, sub sancțiunea excluderii Ofertantului din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice că, în calitate de participant la această achiziție, ______________________ [numele 
Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător] nu mă aflu într-o situație de 
conflict de interese în sensul articolului 58 și 59 din Legea nr. 98/2016. 
 
Atașez la prezenta declarație informații relevante pentru verificarea potențialei situații de conflict de interese, 
după cum urmează: 
1. Lista cu membrii Consiliului de Administrație [introduceți numele 1, numele 2 etc.] 
2. Lista cu membrii organului de conducere [introduceți numele 1, numele 2 etc.] 
3. Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceți numele 1, numele 2 etc.] 
4. Lista cu membrii acționarilor/asociaților cu participare mai mult de 10% din capital [introduceți numele 1, 

numele 2 etc.] 
 
 
 

Data: ............................ 
 

...................................... 
(nume, prenume şi semnatura),  

 
L.S. 

 
în calitate de reprezentant legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele SC .............................. SRL / 
SA 
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Formularul nr. 4 
 

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
 

LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE 
 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 
Anunț de publicitate: [introduceți numărul anunțului de publicitate] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de publicitate]  
 
 
 

Subsemnatul / Subsemnata ............................, în calitate de administrator al operatorului economic SC 
.............................. SRL / SA  declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul / Subsemnata ............................, în calitate de administrator al operatorului economic SC 

.............................. SRL / SA declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi 
documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 

 
Subsemnatul / Subsemnata ............................, în calitate de administrator al operatorului economic SC 

.............................. SRL / SA  autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ................................................................. (denumirea şi 
adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect contract 

 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului 

 
PreŃ fără 

TVA 
contract 

sau 
valoarea 

serviciilor 
prestate (în 
cazul unui 
contract  
aflat în 

derulare) 

 
Procent 

îndeplinit de 
prestator (%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract 

1       

2       

...       
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În susținerea celor prezentate în tabelul de mai sus, anexez următoarele documente: 
- Copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor sau alte documente relevante din care sa reiasa: beneficiarul 
lucrarilor (denumire, adresa, tel., fax, e-mail), valoarea serviciilor similare (lei), perioada in care au fost executate 
serviciilor similare si locul prestației acestora; 
- Procese verbale de receptie (partiala, finala) sau alte documente echivalente, intocmite in conformitate cu legislatia in 
vigoare, care sa ateste faptul ca serviciile au fost duse la bun sfarsit si indeplinesc toate prevederile actelor normative 
din domeniu. 

 
 
 
Data: ............................ 

 
...................................... 

(nume, prenume şi semnatura),  
 

L.S. 
 
în calitate de reprezentant legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele SC .............................. SRL / SA 
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Formularul nr. 5 
 
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume] 
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume] 
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume] 
 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE (model) 
Nr. ................  din ....................... 

 
Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de publicitate: [introduceți numărul anunțului de publicitate] 
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de publicitate]  

 
Art.1 PărŃile acordului :  
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  
(denumire operator economic, sediu, telefon)  
şi  
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant  
(denumire operator economic, sediu, telefon)  
 
Art. 2. Obiectul acordului:  
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziŃie publică 
organizată de Comuna Lunca să desfăşoare următoarele activitaŃi ce se vor 
subcontracta______________________________________________________________.  
 
Art.3. Valoarea estimată a serviciilor ce se vor presta de subcontractantul _____________________ 
este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a serviciilor ofertate.  
 
Art.4. Durata de prestare a ___________________________ (serviciilor) este de ________ luni.  
 
Art. 5. Alte dispoziŃii:  
Încetarea acordului de subcontractare  
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  
b) alte cauze prevăzute de lege.  
 
Art. 6. Comunicări  
Orice comunicare între părŃi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1  
 
Art.7. Subcontractantul se angajează faŃă de contractant cu aceleaşi obligaŃii şi responsabilităŃi pe 
care contractantul le are faŃă de investitor conform contractului ........................................................  
 
Art.8. NeînŃelegerile dintre părŃi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor soluŃiona pe cale legală.  
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Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
____________________ _________________________  
(contractant) (subcontractant)  
 
 
Note:  
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcŃie de cerinŃele specifice ale 
obiectului contractului/contractelor.  
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleaşi 
condiŃii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  
Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 
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Formularul nr. 6 
 
Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume] 
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume] 
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume] 
 
 

ACORD DE ASOCIERE (model) 
Nr. ................  din ....................... 

 
Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]  

 
 
1. PĂRȚILE ACORDULUI  
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 

S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 
nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul ComerŃului din 
......................................... sub nr...........................,cod de identificare fiscală...................................., cont 
............................................deschis la............................................................... reprezentată de 
......................................................având funcŃia de.......................................... . în calitate de asociat - LIDER 
DE ASOCIERE 

şi  
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 

Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul ComerŃului din 
........................................ sub nr............................,cod de identificare fiscală...................................., cont 
.............................................deschis la............................................ reprezentată de 
.................................................................având funcŃia de.......................................... . în calitate de 
ASOCIAT 
 
2. OBIECTUL ACORDULUI 
 2.1 AsociaŃii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităŃi: 
a) participarea la procedura de achiziŃie publică organizată de ................................... ................................ 
(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru 
...........................................................(obiectul contractului / acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziŃie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare.  
 2.2 Alte activitaŃi ce se vor realiza în comun:  
 

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 ContribuŃia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părŃi la îndeplinirea contractului de achiziŃie publică 
este: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
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2._______ % S.C. ___________________________ 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităŃile comune desfăşurate de asociaŃi se va 
efectua proporŃional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

 
3. DURATA ACORDULUI 
Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire 
şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca 
fiind câştigătoare a procedurii de achiziŃie) 
 
4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaŃiei pentru întocmirea ofertei 
comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaŃiei pentru semnarea 
contractului de achiziŃie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziŃie. 
 
5. RĂSPUNDERE 
5.1 PărŃile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaŃiile şi 
responsabilităŃile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 
 
6. ALTE CLAUZE 
6.1 AsociaŃii convin sa se susŃină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 
acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaŃia o cere. 
6.2 Nici una dintre ParŃi nu va fi îndreptăŃita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau 
sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obŃinerea consimŃământului 
scris prealabil atât al celorlalte ParŃi cat şi a Beneficiarului. 
6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiŃiile de prestare a serviciilor, cu 
prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar. 
 
7. SEDIUL ASOCIERII 
7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, nr. de fax). 
 
8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
8.1 Asocierea încetează prin : 

a) hotărârea comună a membrilor asociați ; 
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de 

părți; 
d) alte cazuri prevăzute de lege ; 

 
 
9. COMUNICĂRI 
9.1 Orice comunicare între părŃi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
9.2 De comun acord, asociaŃii pot stabili şi alte modalităŃi de comunicare. 
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10. LITIGII 
10.1 Litigiile intervenite între părŃi se vor soluŃiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluŃionate de către instanŃa de judecată competentă 
 
 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă. 
 
LIDER ASOCIAT   
semnătura 
 
ASOCIAT 1 
semnătura   
 

 

NOTA: Prezentul Acord de Asociere conŃine clauzele obligatorii, părŃile putând adăuga şi alte clauze 
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Formularul nr. 7 
 

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
 

ANGAJAMENT DE SUSȚINERE TEHNICĂ 
 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 
Anunț de publicitate: [introduceți numărul anunțului de publicitate] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de publicitate]  
 
 
 
 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect ”Servicii de colectare, transport 
și depozitare a deșeurilor menajere de pe raza Comunei Lunca, Județul Mureș”, noi .......................(denumirea 
terŃului susŃinător), având sediul înregistrat la .................. (adresa terŃului susŃinător), ne obligăm, în mod ferm, 
necondiŃionat şi irevocabil, următoarele : 

 
• Să punem la dispoziŃia _______________________(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) resursele 

tehnice/profesionale (după caz) pentru îndeplinirea contractului de achiziție, prezentate în anexa la prezentul 
angajament. 

• Să răspundem faŃă de autoritatea contractantă  în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din 
documentul anexat prezentului Angajament, asigurând mobilizarea resurselor tehnice/profesionale prin punerea 
acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea 
modului în care vom interveni, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea) 
 

Acordarea susŃinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepŃia celor care 
au fost incluse în propunerea financiară. 
Noi, ..................... (denumirea terŃului susŃinător), declarăm că înŃelegem să renunŃam definitiv şi irevocabil la dreptul 
de a invoca orice excepŃie de neexecutare, atât faŃă de autoritatea contractantă, cât şi faŃă de ............ (denumire 
ofertant/candidat/grupul de ofertanŃi), care ar putea conduce la neexecutarea, parŃială sau totală, sau la executarea cu 
întârziere sau în mod necorespunzător a obligaŃiilor asumate de noi prin prezentul angajament. 
  

Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne angajăm să 
răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziŃie publică. Răspunderea solidară a 
terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de 
susținere asumate prin angajament. 
 

Declarăm că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care 
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4)-(5) din 
Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităŃii contractante de a solicita, în mod 
legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaŃii care decurg din susŃinerea tehnică şi profesională acordată 
.............................................................. (denumirea ofertantului). 

Noi,.................................. (denumirea terŃului susŃinător), declarăm că înŃelegem să răspundem pentru 
prejudiciile cauzate autorităŃii contractante ca urmare a nerespectării obligaŃiilor prevăzute în angajament. 

Noi,.................................. (denumirea terŃului susŃinător) declarăm pe propria răspundere, sub sancŃiunile 
aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele care urmează a fi efectiv puse 



Pagina 15 din 24 
 

la dispoziŃia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică............................(denumirea contractului) 
sunt reale. 

 
Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care 
însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 
 
Anexa nr.1  

1. Lista principalelor lucrări servicii prestate în ultimii 3 ani 
 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect contract 

 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului 

 
PreŃ 

contract 
sau 

valoarea 
serviciilor 

prestate (în 
cazul unui 
contract  
aflat în 

derulare) 

 
Procent 

îndeplinit de 
prestator (%) 

 
Perioadă 
derulare 
contract 

1       

2       

...       

 
 

2. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmează a fi puse la dispoziție pentru îndeplinirea 
contractului de achiziŃie publică 

 

Nr.crt. Denumire  Descriere  ........... 

    

    

 
 

3. Descrierea modalității concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmează să fie 
puse la dispoziția ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, sau modul concret 
în care va interveni terțul în situația în care contractantul întâmpină dificultăți în implementarea 
contractului 

  .......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 
TerŃ susŃinător, 

…………………………. 
(semnătura autorizata) 
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Formularul nr. 8 
 

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
 

DESCRIEREA TEHNICĂ A SERVICIILOR CE URMEAZĂ A FI PRESTATE 
 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 
Anunț de publicitate: [introduceți numărul anunțului de publicitate] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de publicitate]  
 
 
 
 
 
Ofertanții vor avea obligația să completeze acest formular (în caseta de mai jos) cu datele privind serviciile ce 
le vor presta în cadrul contractului, modul de organizare a serviciului ce va urma să fie prestat. 

Descrierile vor respecta Caietul de sarcini și vor trebui să atingă toate cerințele autorității contractante din 
acest document. 

Simpla copiere a Caietului de sarcini sau doar însiruirea unor sarcini / servicii nu se consideră ca fiind 
îndeplinită, iar oferta respectivă va fi respinsă ca neconformă. 

 
Caseta de descriere: 
 

 
 
Data: ............................ 
 

...................................... 
(nume, prenume şi semnatura),  

 
L.S. 

 
în calitate de reprezentant legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele SC .............................. SRL / SA 
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Formularul nr. 9 
 

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
 

Lista cuprinzând dotarea proprie cu mijloace de colectare și transport a deșeurilor 
menajere 

 
Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de publicitate: [introduceți numărul anunțului de publicitate] 
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de publicitate]  

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
autocompactor / 
autogunoieră (*) 

Nr. de 
înmatriculare 

Capacitatea 
benei de 
încărcare  

(în kg și mc) 

Autorizație 
ARR (număr / 

dată) (**) 

Status 
EURO / 

Norma de 
poluare 

(***) 

Forma de 
proprietate 

(****) 

Utilizare 
în 

Contract 
(*****) 

        

        

(*) – Se va înscrie denumirea autovehicului (ex: MAN; MERCEDES, etc) 
(**) – Se va înscrie numărul documentului de licență deținut sau dacă nu este cazul se va înscrie excepția 
(***) – Va trebui să corespundă cu norma de poluare din Cartea de identitate / talonul autovehiculului 
(****) – Se va înscrie: Contract de închiriere / Proprietate – Documentul care demonstrează forma de proprietate se va 
depune în copie conform cu originalul. Se vor depune numai pentru autovehiculele dimensionate să fie puse la 
dispoziție pentru prezentul contract nu pentru cele din tot parcul deținut de ofertant 
(*****) – Se va înscrie DA sau NU, iar pentru cele unde răspunsul este DA se  vor depune Documentul care 
demonstrează forma de proprietate și Cartea de identitate sau Talonul 
 
 
 
Data: ............................ 
 

...................................... 
(nume, prenume şi semnatura),  

 
L.S. 

 
în calitate de reprezentant legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele SC .............................. SRL / SA 
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Formularul nr. 10 
 

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
 

Formular de ofertă financiară 
 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 
Anunț de publicitate: [introduceți numărul anunțului de publicitate] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de publicitate]  
 
 
 
1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, 
subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului .......................................... [denumirea/numele 
ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul ”Servicii de colectare, transport și depozitare a 
deșeurilor menajere de pe raza Comunei Lunca, Județul Mureș”, să prestăm serviciile specificate în 
acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, 
la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară.  
Prin propunerea noastră financiară, pentru servicile descrise în documentația tehnică oferim un preț total / 
contract de ______________ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără 
TVA,  plătibilă conform graficului de plăți, la care se adaugă TVA în valoare de _________________ 
[introduceți suma în cifre și litere și moneda]. 
Prin propunerea noastră financiară, pentru servicile descrise în documentația tehnică oferim un tarif unitar 
detaliat astfel: 

Nr. 
Crt. 

Descriere tarif UM Cantitate Preț unitar 
maximal 
(lei / an fără 

TVA) 

Valoare totală  
(lei / an 

fără TVA) 

Preț estimativ 
unitar rezultat  

(lei / lună 
fără TVA) 

0 1 2 3 4 5=3*4 6=4/12 luni 

1 tariful pentru prestarea 
serviciilor aferente colectării și 
transportului deșeurilor 
menajere pentru persoane 
fizice cu statut permanent – 
asociat locuințelor 
permanente 

Locuitori 2.434    

2 tariful pentru prestarea 
serviciilor aferente colectării și 
transportului deșeurilor 
menajere pentru instituțiile 
aparținătoare autorității 
publice locale și punctele de 
colectare special amenajate 
pe domeniul public 

Instituții / 
Puncte de 
colectare 

26    

TOTAL  - 

Valoare / lună  - 
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2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:  
a. Am examinat conținutul documentaŃiei de atribuire și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau 
restricție;  
b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ [introduceți 
numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de ________ [ziua/luna/anul] 
și oferta va ramâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea 
perioadei menŃionate.  
c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire, 
ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în 
invitația/anunțul de publicitate și documentația de achiziție. Invitația/Anunțul de publicitateși documentația de 
achiziție au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită 
luând în considerare toate acestea.  
d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde 
nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.  
 
 
 
3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să 
constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de 
10% din valoarea contractului, astfel: 
 prin instrument de  garantare  emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări܆

  prin reŃineri succesive din facturi܆
            (se bifează opŃiunea corespunzătoare) 
 
 
 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 
 
 
 
5. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice sau orice ofertă 
primită. 
 
 
Data: ............................ 
 

...................................... 
(nume, prenume şi semnatura),  

 
L.S. 

 
în calitate de reprezentant legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele SC .............................. SRL / 
SA 
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Formularul nr. 11 
 

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume] 
 

FIȘĂ DE FUNDAMENTARE A TARIFULUI OFERTAT 
 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 
Anunț de publicitate: [introduceți numărul anunțului de publicitate] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de publicitate]  
 
 

Secțiunea 1 - tariful pentru prestarea serviciilor aferente colectării și transportului deșeurilor 
menajere pentru persoane fizice cu statut permanent – asociat locuințelor permanente 

Nr.crt. Specificatie U/M 

Programat 
lunar  

(lei / lună 
fără TVA) 

Programat 
anual (lei / an 

fără TVA) 

0 1 2 3 4=3x12 

1 Cheltuieli materiale, TOTAL din care: lei   

 
 -   Combustibili  lei   

 
 -   Lubrifianti lei   

 
-    Energie electrica tehnologica lei   

 
-    Materii prime si materiale consumabile lei   

 
-    Reparatii lei   

 
-    Piese de schimb, utilaje lei   

 
-    Echipament de lucru si de protectia muncii lei   

 
-    Cheltuieli cu protectia mediului   lei   

 
 -   Cheltuieli pentru calitate lei   

 
-    Alte servicii executate de terti lei   

 
 -   Cheltuieli informare si constientizare lei   

 
-    Alte cheltuieli materiale lei   

 
 -   Amortizari lei   

2 Cheltuieli cu munca vie, TOTAL din care: lei   

 
-    salarii datorate (conform noilor prevederi legale) lei   

 
-    contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%) lei   

3 Taxe licente lei   

4 Cheltuieli cu inchirierea utilajelor lei   

5 Cheltuieli cu depunerea la depozitul de deșeuri  lei   

6 Alte cheltuieli  lei   

7 Alte taxe si onorarii lei   

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5) Lei   



Pagina 21 din 24 
 

Nr.crt. Specificatie U/M 

Programat 
lunar  

(lei / lună 
fără TVA) 

Programat 
anual (lei / an 

fără TVA) 

0 1 2 3 4=3x12 

B. Cheltuieli financiare (6+7) Lei   

I Cheltuieli totale (A+B) Lei   

II Profit (......%) Lei   

III Cota de dezvoltare Lei   

IV Venituri obtinute din activitatea de salubrizare (I+II+III) Lei   

V Cantitatea programata  Locuitori 2.434 

VI Tarif, exclusiv TVA (IV : V) Lei / UM   

VII TVA, 19% 19%   

VIII Tarif, inclusiv TVA Lei / UM   

 

 

Secțiunea 2 - tariful pentru prestarea serviciilor aferente colectării și transportului deșeurilor 
menajere pentru instituțiile aparținătoare autorității publice locale și punctele de colectare special 
amenajate pe domeniul public 

Nr.crt. Specificatie U/M 

Programat 
lunar  

(lei / lună 
fără TVA) 

Programat 
anual (lei / an 

fără TVA) 

0 1 2 3 4=3x12 

1 Cheltuieli materiale, TOTAL din care: lei   

 
 -   Combustibili  lei   

 
 -   Lubrifianti lei   

 
-    Energie electrica tehnologica lei   

 
-    Materii prime si materiale consumabile lei   

 
-    Reparatii lei   

 
-    Piese de schimb, utilaje lei   

 
-    Echipament de lucru si de protectia muncii lei   

 
-    Cheltuieli cu protectia mediului   lei   

 
 -   Cheltuieli pentru calitate lei   

 
-    Alte servicii executate de terti lei   

 
 -   Cheltuieli informare si constientizare lei   

 
-    Alte cheltuieli materiale lei   

 
 -   Amortizari lei   

2 Cheltuieli cu munca vie, TOTAL din care: lei   

 
-    salarii datorate (conform noilor prevederi legale) lei   
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Nr.crt. Specificatie U/M 

Programat 
lunar  

(lei / lună 
fără TVA) 

Programat 
anual (lei / an 

fără TVA) 

0 1 2 3 4=3x12 

 
-    contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%) lei   

3 Taxe licente lei   

4 Cheltuieli cu inchirierea utilajelor lei   

5 Cheltuieli cu depunerea la depozitul de deșeuri  lei   

6 Alte cheltuieli  lei   

7 Alte taxe si onorarii lei   

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5) Lei   

B. Cheltuieli financiare (6+7) Lei   

I Cheltuieli totale (A+B) Lei   

II Profit (......%) Lei   

III Cota de dezvoltare Lei   

IV Venituri obtinute din activitatea de salubrizare (I+II+III) Lei   

V Cantitatea programata  Puncte 26 

VI Tarif, exclusiv TVA (IV : V) Lei / UM   

VII TVA, 19% 19%   

VIII Tarif, inclusiv TVA Lei / UM   

 

 

Atașez prezentei fișe de fundamentare a tarifului ofertat, ca parte integrantă a justificării prețurilor 
unitare și totale, Memoriile justificative conform celor indicate de A.C. 

 

 

 

Data: ............................ 
 

...................................... 
(nume, prenume şi semnatura),  

 
L.S. 

 
în calitate de reprezentant legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele SC .............................. SRL / 
SA 
  



Pagina 23 din 24 
 

INSTRUCTIUNI PRIVIND REALIZAREA FIŞEI DE FUNDAMENTARE A TARIFULUI / MEMORIILOR 
TEHNICO-ECONOMICE 

 

Autoritatea contractanta atrage atenŃia tuturor ofertantilor asupra necesităŃii corelării tuturor activităŃilor şi 
aspectelor prezentate in oferta tehnica cu Fisa de fundamentare a tarifelor.  

Pentru fiecare tarif ofertat va fi prezentată câte o Fisa de fundamentare a tarifului. Toate activitatile si 
aspectele tehnice trebuie cuprinse in documentul sus-menŃionat, respectiv in fundamentarea tarifului. 

Tariful cuprinde suma tuturor activităŃilor a căror desfăşurare este necesara pentru prestarea serviciilor. 

La realizarea Fisei de fundamentare a tarifelor, Ofertantul trebuie sa aiba in vedere elementele de cost 
prezentate in modelul Fisei, fără însă a se limita numai la ele.  
 
Fiecare Fişa de fundamentare a tarifelor va fi însoŃită de un ”Memoriu tehnico-economic” justificativ, 
în care se va prezenta şi justifica fiecare element de cost în detaliu şi se va prezenta modul de calcul al 
acestora pornind de la cerinŃele Caietului de sarcini şi a specificaŃiilor tehnice impuse (ex. tip utilaj, consum 
orar, numar de ore de funcŃionare, consum total; categorie de personal, salariu lunar; tip analiza, numar 
probe pe an, cost analiza etc.). Pentru fiecare element de cost din Fişa de fundamentare va fi prezentat in 
detaliu modul de calcul (ex. tip utilaj, consum orar, numar de ore de funcŃionare, consum total; categorie de 
personal, salariu lunar;  tip analiza, numar probe pe an, cost analiza etc.). 
 
La realizarea Fişei de fundamentare a tarifelor, Ofertantul trebuie să aibă în vedere costurile aferente pentru 
toate activităŃile cuprinse în Caietul de sarcini, respectiv Propunerea Tehnică.În cazul în care activităŃile 
prezentate în Propunerea Tehnică nu se regăsesc în Fişa de fundamentare a tarifelor/Memoriu tehnico-
economic, oferta este considerată neconforma. 

Costurile totale anuale si Costurile unitare vor fi calculate ca si costuri medii de operare pentru toata durata 
contractului, pornind de la prognoza de generare a deseurilor, prezentata in Caietul de sarcini. Calculele vor 
avea in vedere si acoperirea costurilor de investiŃii necesare in perioada de derulare a contractului. 
 
La stabilirea tarifelor pentru activităŃile specifice serviciului de salubrizare se vor avea în vedere următoarele 
aspecte esenŃiale: 
a) Cheltuielile pentru combustibilul utilizat se va stabili  în funcŃie de tipul de maşini folosite, de 
consumul de combustibil, de cantitatea de deşeuri colectată, transportată şi depozitată şi de distanŃa de 
transport; 
b) Cheltuielile cu amortizarea se iau în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare; 
c) Cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile şi cu piesele de schimb se stabilesc în 
funcŃie de consumurile normate şi de preŃul de achiziŃie al acestora; 
d) Cheltuielile pentru protecŃia mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislaŃia în vigoare şi 
documentaŃia de atribuire; 
e) Cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcŃie de cheltuielile cu personalul, potrivit normelor 
de muncă, în raport cu legislaŃia în vigoare şi corelat cu principiul eficienŃei economice; se va prezenta o fişă 
de fundamentare a nivelurilor cuprinse în tarifele propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca 
vie – salarii directe, indirecte, sporuri etc., pe categorii de personal în concordanŃă cu organigrama 
f) Cheltuielile cu reparaŃiile se vor lua în calcul la nivelul programat anual, potrivit planului de reparaŃii 
g) Cota de profit. 
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Conform Ordinului 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităŃile specifice serviciului de salubrizare a localităŃilor, în cazul în care operatorul 
desfăşoară şi alte activităŃi, cota de cheltuieli indirecte, precum şi cota din cheltuielile generale ale societăŃii 
se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporŃional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. 
Aceste cheltuieli vor fi evidenŃiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de 
repartizare a acestora pe fiecare activitate. 
 
 
 



 
 
  

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE a 
contractului de servicii de colectare și 
transport deșeuri menajere de pe raza 
Comunei Lunca 
 

Secțiunea 4 – Clauze Contractuale 
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SECȚIUNEA 4 

CLAUZE CONTRACTUALE 

 

1. Preambul 
 

Având în vedere prevederile Legii serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 
privind AchiziŃiile publice,  
 

s-a încheiat prezentul contract de prestări 
servicii,  
 

între 
 
Unitatea Administrativ Teritorială COMUNA LUNCA – 
cu sediul în ___________________, Str. 
________________ nr.___, telefon/fax 
_______________/______________, număr de 
înmatriculare J_____________, cod fiscal 
___________________ cont număr ______ ______ 
______ ______ ______ ______ deschis la Trezoreria 
_____________________________, reprezentată prin 
domnul Teodor VULTUR, funcŃia: primar, 
 

în calitate de achizitor, pe de o parte 
 

și 
 
_______________________ cu sediul în 
___________________, Str. ________________ 
nr.___, telefon/fax _______________/______________, 
număr de înmatriculare J_____________, cod fiscal 
___________________ cont număr ______ ______ 
______ ______ ______ ______ deschis la Trezoreria 
_____________________________ reprezentată prin  
Dl. _______________  – administrator, 

 
 în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 
 
 

2. DefiniŃii 
 
2.1  În prezentul contract următorii termeni vor fi 
interpretaŃi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) achizitor şi prestator - părŃile contractante, aşa cum 
sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preŃul contractului - preŃul plătibil prestatorului de către 
achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaŃiilor 
asumate prin contract; 
d) servicii - activităŃi a căror prestare face obiect al 
contractului;  
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele 
de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 
la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaŃia 
de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 
contractului; 
f) forŃa majoră - reprezintă o împrejurare de origine 
externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi 
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părŃi, 
care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care 
face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluŃii, incendii, inundaŃii sau orice alte 
catastrofe naturale, restricŃii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunŃiativă. Nu este considerat forŃă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaŃiilor uneia din părŃi; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
 
 

3. Interpretare 
 

3.1 În prezentul contract, cu excepŃia unei prevederi 
contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis 
de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile 
reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in 
mod diferit. 

 
 
 

Clauze obligatorii 
 
 

4. Obiectul principal al contractului 
 
4.1 Obiectul general al contractului îl reprezintă 
prestarea Serviciilor de colectare și transport a 
deșeurilor menajere din Comuna Lunca, Județul 
Mureș. 



4.2 Obiectul specific al contractului îl constituie 
efectuarea, de către operatorul economic desemnat 
câştigător, a activității de colectare si transport al 
deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind 
din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv 
fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de 
deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si 
acumulatori, în condiŃiile stabilite de beneficiarul 
prestaŃiei, la toate locaŃiile stabilite conform caietului de 
sarcini. 
4.3  Achizitorul se obligă să plătească prestatorului 
preŃul convenit pentru îndeplinirea contractului în 
conformitate cu prevederile prezentului contract și 
dispozițiile legale în vigoare. 
 
 
 

5. Prețul și cantitatea contractului 
 

5.1 PreŃul total convenit pentru îndeplinirea contractului, 
respectiv preŃul serviciilor prestate, plătibil prestatorului 
de către achizitor, este suma de ____.____,__ lei fără 
TVA, la care se adaugă ____.____,__ lei reprezentânt 
TVA în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
5.2 PreŃul unitar, conform Fișei de Fundamentare a 
Tarifului, convenit pentru îndeplinirea contractului, 
respectiv preŃul unitar / lei / lună, plătibil prestatorului de 
către achizitor, este conform Anexei nr. 1 la prezentul 
contract. 
5.3 Cantitatea contractului este prevăzută în Anexa nr. 2 
la prezentul contract. 
 
 
 

6. Durata contractului și Executarea 
Contractului 

 
6.1 Durata prezentului contract este de 12 luni, de la 
emiterea semnarea contractului. 
6.2 Executarea contractului va începe la data semnării 
contractului 
6.3 La data intrării în vigoare a contractului de delegare 
a gestiunii atribuit de către ADI ECOLECT MUREȘ 
pentru implementarea proiectului ”Sistem integrat de 
gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, pentru 
activitățile de precolectare / colectare / transport / sortare 
/ transfer a deșeurilor, prezentul contract încetează, de 
drept și fără  nicio despăgubire în sarcina Comunei 
Lunca. 
6.4 Data intrării în vigoare a contractului de delegare a 
gestiunii atribuit de ADI ECOLECT MUREȘ va fi 

notificată Comunei Lunca de către Asociație, în termen 
de 5 zile de la data încheierii contractului de delegare a 
gestiunii. 
6.5 Comuna Lunca va transmite Prestatorului în termen 
de 5 zile de la data înștiințării primite de la ADI 
ECOLECT MUREȘ notificarea de încetare a contractului 
6.6 Deșeurile menajere vor fi colectate conform 
calendarului stabilit la art. 5.3. 
 
 
 

7. Documentele contractului 
 

7.1 Documentele contractului sunt: 
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau 
măsurile de remediere aduse până la depunerea 
ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi 
financiare; 
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi 
propunerea financiară, inclusiv clarificările din 
perioada de evaluare; 
c) garanŃia de bună execuŃie; 
d) angajamentul ferm de susŃinere din partea 
unui terŃ, dacă este cazul; 
e) contractele cu subcontractanŃii, în măsura în 
care în contractul de achiziŃie publică/acordul-
cadru este reglementat un mecanism de 
efectuare a plăŃilor directe către subcontractanŃi, 
dacă este cazul; 
f) acordul de asociere, dacă este cazul; 
g) alte anexe 

 
 
 

8.  Drepturile și ObligaŃiile principale ale 
prestatorului 

 
8.1. (1) Prestatorul are următoarele drepturi:  

a) să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea 
serviciilor prestate/contractate, corespunzator 
tarifului ofertat; 

b) să iniŃieze modificarea şi completarea contractului 
de prestare a activităŃii de colectare a deşeurilor 
menajere sau a anexelor acestuia, ori de câte ori 
apar elemente noi în baza normelor legale, prin 
acte adiŃionale;  

c) să solicite amplasarea recipientelor acolo unde 
este permis accesul utilajelor şi personalului 
deservent al acestora. 

(2) Prestatorul are următoarele obligații: 



a) să asigure prestarea serviciilor contractate în 
locaŃiile menŃionate în contract, să respecte 
prevederile emise de autorităŃile de reglementare, 
de autorităŃile administraŃiei publice locale şi 
legislaŃia privind protecŃia mediului 

b) să înregistreze toate reclamaŃiile şi sesizările 
Achizitorului şi să ia măsurile care se impun în 
vederea rezolvării acestora în termen de 
maximum 15 (cincisprezece) zile;  

c) să asigure continuitatea serviciului, cu excepŃia 
cazurilor de forŃă majoră, aşa cum sunt acestea 
definite prin lege; 

d) să plătească penalizări în cuantum de 0,1% pe zi 
din valoarea facturii curente pentru:  

a. întreruperea nejustificată a prestării 
serviciului;  

b. prestarea serviciului sub parametrii de 
calitate şi cantitate prevăzuŃi în contract 
dupa instiintarea operatorului si dupa ce 
se va constata si consemna această 
stare printr-un proces verbal încheiat de 
ambele părți;  

c. neanunŃarea întreruperii serviciului sau 
depăşirea intervalului anunŃat;  

d. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul 
orar stabilite prin contract;  

e) să asigure continuitatea serviciului;  
f) să colecteze deşeurile folosind autovehicule 

special echipate pentru transportul deşeurilor 
menajere; 

g) să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar 
stabilite;  

h) să încarce întreaga cantitate de deşeuri, inclusiv 
deşeurile amplasate lângă containere şi să lase în 
stare de curăŃenie spaŃiul destinat depozitării;  

i) să aşeze după golire recipientele în poziŃie 
normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate 
operaŃiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite 
producerea zgomotului şi a altor inconveniente 
pentru populație; 

j) să notifice în scris Achizitorul, cu minimum 15 
(cincisprezece) zile înainte de întreruperea sau 
încetarea furnizării serviciului de salubrizare; 

k) să trateze în mod confidenŃial faŃă de terŃe 
persoane toate informaŃiile de orice fel primite din 
partea Achizitorului în cadrul prezentului contract, 
chiar şi după expirarea acestuia, şi să folosească 
informaŃiile dobândite numai pentru scopurile 
acestui contract. Prelucrarea datelor personale 
ale Achizitorului în scop de marketing sau de 

cedare a acestora către terŃi nu este acceptata de 
Achizitor;  

l) să iniŃieze modificarea şi/sau completarea 
contractului, ori de cate ori apar elemente noi în 
legislaŃia României sau a celei specifice activităŃii 
sale, modificări asumate de către parŃi prin acte 
adiŃionale; 

m) să obțină licențiere pe rutele ariei administrative a 
Comunei Lunca în termen de maxim 90 de zile de 
la data semnării contractului; 

n) orice alte obligații prevăzute în caietul de sarcini 
 
 
 

9. Drepturile și ObligaŃiile principale ale 
achizitorului 

 
9.1 Achizitorul se obligă să plătească preŃul convenit în 
prezentul contract pentru serviciile prestate.  
9.2 (1) Achizitorul are următoarele drepturi: 

a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la 
serviciul prestat în condiŃiile contractului de 
prestare incheiat; 

b) să i se presteze activitatea de colectare a 
deşeurilor menajere în ritmul şi la nivelurile 
stabilite în contract;                                                                                                                                                            

c) să solicite şi să primească, în condiŃiile legii şi ale 
contractului de prestare, despăgubiri sau 
compensaŃii pentru daunele provocate de către 
Prestator prin nerespectarea obligaŃiilor 
contractuale asumate sau prin prestarea unor 
servicii inferioare calitativ şi cantitativ, 
parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin 
normele tehnice în vigoare. Valoarea despăgubirii 
se stabileşte de către autorităŃile competente care 
au constatat paguba produsă, în prezenŃa unui 
reprezentant al Achizitorului; 

d) să sesizeze autorităŃilor competente orice 
deficienŃe constatate în sfera activităŃii de 
colectare a deşeurilor menajere şi să facă 
propuneri vizând înlăturarea acestora, 
îmbunătăŃirea activităŃii şi creșterea calităŃii 
serviciului ulterior sesizării Prestatorului cu care a 
încheiat contractul de prestări servicii şi dacă 
acesta nu ia măsurile necesare sau este în 
imposibilitatea de a le lua; 

e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaŃii 
privind activitatea de colectare a deşeurilor 
municipale, despre deciziile luate în legătură cu 
acest serviciu de către, Autoritatea NaŃională de 
Reglementare pentru Serviciile Publice de 



Gospodarire Comunală (A.N.R.S.C.) sau  
Prestator, după caz;  

f) să primească răspuns în maximum 15 
(cincisprezece) zile la sesizările adresate 
Prestatorului cu privire la neîndeplinirea unor 
condiŃii contractuale;  

g) să se adreseze instanŃelor judecătoreşti, în 
vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu 
direct ori indirect cauzat de Prestator dacă aceste 
situaŃii nu pot fi soluŃionate pe cale amiabilă cu 
Prestatorul; 

h) să conteste facturile când constată încălcarea 
prevederilor contractuale; 

i) să  renunŃe, în condiŃiile legii, la serviciile 
contractate; 

(2) Achizitorul are următoarele obligații: 
a) să respecte prevederile, clauzele contractului de 

prestare a activităŃii de colectare a deşeurilor 
menajere;  

b) să achite în termenele stabilite obligaŃiile de plată, 
în conformitate cu prevederile prezentului 
contract, inclusiv a serviciilor prestate de către 
Prestator la cerere sau în situaŃii neprevăzute. 
PrestaŃiile efectuate de Prestator la cerere sau în 
situaŃii neprevăzute (exemplu calamităŃi sau 
altele) care generează deşeuri pe care 
Prestatorul este obligat să le colecteze, vor fi 
menŃionate în bonurile de confirmare semnate de 
către reprezentantul Achizitorului;  
Având în vedere că Prestatorul prestează servicii 
de utilitate publică, acestea implicând continuitate 
cu privire la colectarea tuturor deşeurilor din 
arealul pe care-l gestionează, indiferent de sursa 
care-l generează, Achizitorul are obligaŃia 
asigurării activităŃii de confirmare pentru ca 
factura emisă de catre Prestator să fie întocmai 
cu realitatea astfel încât aceasta să fie integral 
achitată la timp de către Achizitor. 

c) să nu împiedice în nici un fel accesul utilajelor de 
colectare a deşeurilor la punctele de colectare  

d) să nu introducă în recipientele de precolectare 
deşeuri din categoria celor cu regim special 
(periculoase, toxice, explozive), animaliere ori 
provenite din ingrijiri medicale care fac obiectul 
unor tratamente speciale autorizate de direcŃiile 
sanitar-veterinare sau de autorităŃile de mediu; 

e) să asigure accesul, de la căile publice până la 
punctul de colectare, al autovehiculelor destinate 
acestui scop, înlăturând gheaŃa, zăpada şi poleiul; 

9.3 Achizitorul se obligă să transmită Prestatorului, în 
timp util, toate informaŃiile necesare pentru asigurarea 
derulării serviciilor angajate. 

9.4 Achizitorul se obligă să colaboreze cu Prestatorul 
pentru rezolvarea situaŃiilor neprevăzute. 
9.5 Achizitorul se obligă să plătească preŃul către 
prestator în termen de cel mult 30 de zile de la primirea 
facturii. Plata se va face cu ordin de plată, în contul 
Prestatorului deschis la trezoreria teritorială. 
 
 
 

10.  SancŃiuni pentru neindeplinirea culpabilă 
a obligaŃiilor 

 
10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul 
nu reuşeşte să-şi execute obligaŃiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din 
preŃul contractului, ca penalităŃi o cotă procentuală de 
0,1% din valoarea neprestată, pentru fiecare zi de 
întârziere. 
10.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în 
termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite 
la punctul 9.5, atunci acesta are obligaŃia de a plăti, ca 
penalităŃi o cotă procentuală de 0,1% din valoarea 
neplătită pentru fiecare zi de întârziere. 
10.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunŃa oricând 
la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
Prestatorului, fără nici o compensaŃie, dacă acesta din 
urmă dă faliment, cu condiŃia ca această anulare să nu 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acŃiune sau 
despăgubire pentru Prestator. În acest caz, prestatorul 
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinită până la data 
denunŃării unilaterale a contractului. 
 
 
 

11. Condiții specifice 
 

11.1  (1) Locul prestaŃiei – Teritoriul administrativ al 
Comunei Lunca, jud. Mures, respectiv următoarele 
trasee: 

 Lunca 
 Frunzeni 
 Băița 
 Logig 
 Sîntu 

 (2) Rutele sunt cele stabilite de achizitor și operator de 
comun acord și sunt anexă la prezentul contract. 
11.2 Perioada de contractare: 12 luni, cu introducerea 
unei clauze suspensive în sensul că la data intrarii in 
vigoare a contractului de delegare a gestiunii atribuit de 
catre ADI ECOLECT MURES pentru implementarea 



proiectului ”Sistem integrat de gestionare a deseurilor in 
judetul Mures” pentru activitatile de 
precolectare/colectare/transport/sortare/transfer a 
deseurilor, prezentul contract se va rezilia de comun 
acord fără alte obligații din partea părților contractante. 
11.3 Operatorul are permisiunea de a desfăşura 
activitatea de colectare, transportul și depozitarea 
deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 
periculoase din deşeurile menajere, cu excepŃia celor cu 
regim special, în condiŃiile legii, în aria administrativ – 
teritorială a comunei Lunca.  
11.4 (1) Numărul total de locuitori cu statut 
permanent – asociat locuințelor permanente din aria 
de operare a Comunei Lunca este de  2.434 locuitori 
grupati astfel: 

− Localitatea Lunca: 517 locuitori 
− Localitatea Frunzeni: 441 locuitori 
− Localitatea Băița: 737 locuitori 
− Localitatea Logig: 406 locuitori 
− Localitatea Sîntu: 333 locuitori 

(2) Numarul punctelor de colectare a deseurilor de la 
persoane fizice cu statut permanent – asociat 
locuințelor permanente din aria administrativa a 
Comunei Lunca, respectiv numărul gospodăriilor este 
de 1.133 gospodării, din care: 

− Localitatea Lunca: 251 gospodării 
− Localitatea Frunzeni: 195 gospodării 
− Localitatea Băița: 316 gospodării 
− Localitatea Logig: 196 gospodării 
− Localitatea Sîntu: 175 gospodării 

(4) Numarul institutiilor aparținătoare autorității 
publice locale (sediu primărie, școli, cămine 
culturale, grădinițe, clădiri aparținând domeniului 
public al comunei Lunca, biserici, etc) din aria 
administrativa a Comunei Lunca este de 21 instituții. 
(5) Numarul punctelor de colectare a deseurilor de la 
institutiile publice din aria administrativa a Comunei 
Lunca, este de 21 puncte de colectare. 
(6) Numărul punctelor de colectare de pe domeniul 
public, respectiv țarcurile special amenajate de 
autoritatea contractantă pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor este de 5 puncte de colectare, astfel: 

− Localitatea Lunca: 1 punct de colectare dotat cu 
6 containere (câte două pentru fiecare tip de 
deșeu) 

− Localitatea Frunzeni: 1 punct de colectare dotat 
cu 6 containere (câte două pentru fiecare tip de 
deșeu) 

− Localitatea Băița: 1 punct de colectare dotat cu 
6 containere (câte două pentru fiecare tip de 
deșeu) 

− Localitatea Logig: 1 punct de colectare dotat cu 
6 containere (câte două pentru fiecare tip de 
deșeu) 

− Localitatea Sîntu: 1 punct de colectare dotat cu 
6 containere (câte două pentru fiecare tip de 
deșeu) 

(7) Autoritatea publică locală deține și coșuri stradale de 
capacități mici pe întreaga rază a Comunei. 
(8) Numarul agentilor economici din aria 
administrativa a Comunei Lunca este de 17 agenți 
economici cu profil comercial și 8 societăți agricole. 
(9) Numarul punctelor de colectare a deseurilor de 
agenții economici din aria administrativa a Comunei 
Lunca, este de 25 puncte de colectare. 
(10) Tariful pentru agenții economici nu face parte din 
valoarea contractului, contractul de servicii de 
colectare și transport a deșeurilor urmând a se 
încheia direct cu agentul economic, sub rezerva 
prezentării acestuia la înregistrare la Primăria 
Comunei Lunca 
(11.5) Ritmicitatea de colectare a deseurilor este 
următoarea: 

− Numărul curselor / lună : patru (4) curse a câte 
două zile / săptămână 

− Frecvența : o dată / la fiecare două săptămâni 
− Ziua stabilită pentru colectare: Miercuri și Joi, 

în fiecare din cele două săptămâni 
 

 
 

Clauze specifice 
 
 

12. GaranŃia de bună execuŃie a contractului 
 

12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanŃia de 
bună execuŃie a contractului, în procent de 10%  
reprezentând _________ lei din preŃul contractului fără 
TVA în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului de achiziŃie publică, cu valabilitate pe 
întreaga perioada a contractului, 
........................................................., în conformitate cu 
cele menționate în formularul de ofertă. 
12.2  -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenŃii asupra 
garanŃiei de bună execuŃie, în limita prejudiciului creat, 
dacă prestatorul nu îşi prestează, prestează cu 
întârziere sau prestează necorespunzător obligaŃiile 



asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretenŃii asupra garanŃiei de bună execuŃie, achizitorul 
are obligaŃia de a notifica acest lucru prestatorul, 
precizând totodată obligaŃiile care nu au fost respectate. 
12.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanŃia de bună 
execuŃie în termen de cel mult 14 zile de la data 
îndeplinirii de către prestator a obligațiilor asumate prin 
contract. 
 
 
 

13. Alte resposabilităŃi ale prestatorului 
 

13.1 (1) Prestatorul are obligaŃia de a presta serviciile 
prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea 
serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaŃiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de 
natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării 
acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce 
în mod rezonabil din contract.   
13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru 
prestarea serviciilor în conformitate cu prezentul 
contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranŃa 
tuturor operaŃiunilor şi metodelor de prestare utilizate, 
cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului. 
 
 
 

14. Alte responsabilităŃi ale achizitorului și 
Mecanismul de recepție și plată 

 
14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de 
prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile ofertei tehnice și financiare.  
14.2  Verificările vor fi efectuate în conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaŃia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea 
reprezentanŃilor săi împuterniciŃi pentru acest scop.  
14.3  (1) Mecanismul de recepție și plățile pentru 
serviciile efectuate de operator este următorul: 

− Operatorul va transmite către Autoritatea 
Contractantă (prin email la adresa 
lunca@cjmures.ro) cu cel puțin două zile 
lucrătoare, avizul de prezentare pe teritoriul 
administrativ al Comunei Lunca, a 
autocompactoarelor/autogunoierelor în vederea 

colectării deșeurilor. Avizul va conține: referirea 
la contract; la etapa, săptămâna din contract și 
data efectivă a prezentării autocompactoarelor, 
inclusiv numărul de înmatriculare a acestora și 
numărul de utilaje (după caz) în vederea 
colectării deșeurilor, precum și volumul benelor 
de încărcare al fiecărui utilaj; data se va încadra 
obligatoriu în perioadele propuse la art. 11 alin. 
(11.5)  

− După colectarea deșeurilor menajere, operatorul 
va duce toate deșeurile la groapa de gunoi / 
depozitul autorizată / autorizat și va transmite în 
cel mult două zile lucrătoare următoarele 
informații: 

o Numărul de utilaje ce au fost folosite la 
colectarea deșeurilor 

o Cantitatea de deșeuri transportată la 
groapa de gunoi / depozitul autorizată / 
autorizat 

o Avizul de însoțire a mărfii 
o Tichetul de cântar de la groapa de 

gunoi / depozitul autorizată / autorizat 
o Formularul de încărcare / descărcare 

deșeuri 
o Factura fiscală și Devizul Anexă privind 

detalierea costurilor 
− După primirea acestor documente, autoritatea 

contractantă va efectua verificările într-un 
termen de maxim 5 zile lucrătoare, emițând 
Certificatul de plată sau respingând serviciile 
prestate (după caz) 

− În situația emiterii Certificatului de plată, plata 
facturii fiscale se va efectua în maxim 30 de zile 
calendaristice de la aprobarea acesteia 

(2) Orice abatere de la această procedură atrage 
răspunderea exclusivă a părții care o încalcă.  
 
 
 

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
 

15.1 (1)  Prestatorul are obligaŃia de a începe prestarea 
serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
Ordinului administrativ de începere a contractului.  
(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau 
suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate 
achizitorului părŃile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se 
vor adaugă la preŃul contractului. 



15.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie 
finalizate în termenul convenit de părŃi, termen care se 
calculează de la data semnării contractului. 
(2) În cazul în care:  

i) orice motive de întârziere, ce nu se 
datorează  prestatorului, sau 

ii) alte circumstanŃe neobişnuite susceptibile 
de a surveni, altfel decât prin încălcarea 
contractului de către prestator, 

îndreptăŃesc prestatorul de a solicita prelungirea 
perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 
acestora, atunci parŃile vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare şi vor semna un act adiŃional. 
15.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, 
prestatorul nu respectă termenul de prestare a 
serviciilor, acesta are obligaŃia de a notifica acest lucru, 
în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor 
de prestare asumate se face cu acordul parŃilor, prin act 
adiŃional. 
15.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu 
o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în 
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a 
solicita penalităŃi prestatorului.  
 
 
 

16. Ajustarea preŃului contractului 
 

16.1 Pentru serviciile prestate, plaŃile datorate de 
achizitor prestatorului sunt tarifele incluse în prezentul 
contract. 
16.2 PreŃul contractului nu se ajustează. 
 
 
 

17. Amendamente 
 

17.1 PărŃile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii 
contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului și a documentelor acestuia, prin act 
adiŃional, numai în cazul apariŃiei unor circumstanŃe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi 
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. 
 
 
 

18. SubcontractanŃi 
 

18.1. - (1) Prestatorul are obligaŃia de a încheia 
contracte cu subcontractanŃii desemnaŃi, în aceleaşi 

condiŃii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
ActivităŃile ce revin acestora, precum şi sumele aferente 
prestaŃiilor, sunt cuprinse în contractul de achiziŃie 
publică. 
 (2) Achizitorul poate efectua plăŃi corespunzătoare 
părŃii/părŃilor din contract îndeplinite de către 
subcontractanŃii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită la 
momentul incheierii contractului de achizitie publica sau 
la momentul introducerii lor in contract, pentru serviciile 
prestate contractantului potrivit contractului dintre 
contractant şi subcontractant. 
(3) Achizitorul efectuează plăŃile directe către 
subcontractanŃii agreaŃi doar atunci când prestaŃia 
acestora este confirmată prin documente agreate de 
toate cele 3 părŃi, respectiv achizitor, Prestator şi 
subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci 
când, în mod nejustificat, prestatorul blochează 
confirmarea prestarii obligaŃiilor asumate de 
subcontractant. 
(4) DispoziŃiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează 
răspunderea prestatorului în ceea ce priveşte modul de 
îndeplinire a contractului de achiziŃie publică 
18.2. - (1) Prestatorul are obligaŃia de a prezenta la 
încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanŃii desemnaŃi. 
(2) Lista subcontractanŃilor cuprinzând datele de 
recunoaştere a acestora, precum şi contractele încheiate 
cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de 
achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de 
Prestator de modul în care îndeplineşte partea sa din 
contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese 
subcontractantilor, daca aceştia nu îndeplinesc partea 
lor din contract. 
18.4 (1) Prestatorul poate schimba oricare 
subcontractant numai daca acesta nu a îndeplinit partea 
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu 
modifica valoarea aferentă activităŃilor subcontractate, 
care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul 
ofertei ca fiind subcontractată si se va face doar cu 
acordul prealabil al achizitorului. 
(2) SubcontractanŃii  schimbati au obligaŃia de a 
prezenta o declaraŃie pe propria răspundere prin care îşi 
asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a 
propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, 
aferentă activităŃii supuse subcontractării. 
(3) Contractele de subcontractare şi declaraŃiile vor fi 
prezentate cu cel puŃin 15 zile înainte de momentul 
începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanŃi. 



(4) Noii subcontractanŃi au obligaŃia de a transmite 
certificatele şi alte documente necesare pentru 
verificarea inexistenŃei unor situaŃii de excludere şi a 
resurselor/capabilităŃilor corespunzătoare părŃilor de 
implicare în contractul de achiziŃie publică. 
 
 
 

19. Cesiunea 
 

19.1. - Intr-un contract de achizitie publica este permisa 
doar cesiunea creantelor nascute din acel contract,  cu 
exceptia cesiunilor prevazute in contract si actele 
normative in vigoare. 
 
 
 

20. Forța majoră 
 

20.1  ForŃa majoră este constatată de o autoritate 
competentă. 
20.2 ForŃa majoră exonerează parŃile contractante de 
îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acŃionează. 
20.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în 
perioada de acŃiune a forŃei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părŃilor până la apariŃia 
acesteia. 
20.4  Partea contractantă care invocă forŃa majoră are 
obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care 
îi stau la dispoziŃie în vederea limitării consecinŃelor. 
20.5  Partea contractantă care invocă forŃa majoră are 
obligaŃia de a notifica celeilalte părŃi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
20.6 Dacă forŃa majoră acŃionează sau se estimează ca 
va acŃiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părŃi încetarea de 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părŃi să 
poată pretindă celeilalte daune-interese. 
 
 
 

21. SoluŃionarea litigiilor 
 

21.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile 
pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 
orice neînŃelegere sau dispută care se poate ivi între ei 
în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 
21.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor 
tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenŃă contractuală, 
fiecare poate solicita ca disputa să se soluŃioneze de 
către instanŃele judecătoreşti competente.  
 
 
 

22. Limba care guvernează contractul 
 

22.1 Limba care guvernează contractul este limba 
română. 
 
 
 

23. Comunicări 
 

23.1 (1) Orice comunicare între părŃi, referitoare la 
îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în 
momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
23.2 Comunicările între părŃi se pot face şi prin telefon, 
telegramă, telex, fax sau e-mail. 
 
 
 

24. Legea aplicabilă contractului 
 

24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din 
România. 
  
 PărŃile au înŃeles să încheie azi ..............  
prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.            
 
 
 
 

Achizitor 
COMUNA LUNCA 

PRIMAR 
 

Ing. Teodor VULTUR 
................................ 

Prestator 
 

................................ 

 
 
 

 

Vizat Control Financiar 
Preventiv 

 

 


