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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI                                               ANEXA NR. 2  LA  

TELIUCU INFERIOR                                                              HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL  

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                    NR.14/ 2015 

 

 

ANEXA  

la contractul de delegare  

a gestiunii prin concesiune 

 

 

CAIET DE SARCINI  

pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune, în 

comuna Teliucu Inferior , judeţul Hunedoara 

 

 

 

                    CAPITOLUL I 

 

                     Dispoziţii generale 
                    Art.1.- Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza O.G. nr. 34/2006 şi precizează 

condiţiile minime în care se desfăşoară licitaţia prin delegarea de gestiune prin concesiune pentru 

serviciile publice de salubrizare în comuna Teliucu Inferior , judeţul Hunedoara ; 

                    Caietul de sarcini se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al com.Teliucu Inferior . 

                     Art.2.- Caietul de sarcini este anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de salubrizare în comuna Teliucu Inferior , judeţul Hunedoara . 

                   Caietul de sarcini , alături de Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice 

se salubrizare in comuna Teliucu Inferior , judeţul Hunedoara , se constituie anexă la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate în com.Teliucu Inferior , judeţul Hunedoara prin 

concesiune . 

 

                    CAPITOLUL II  

                    

                    OBIECTUL CONCESIUNII 

 

                   A.Datele de identificare a serviciilor publice de salubrizare 

                   Art.3.- (1) Serviciile publice de salubrizare care fac obiectul concesiunii sunt :  

                a) serviciul de salubritate menajeră – precolectarea , colectarea , transportul  şi depozitarea 

deşeurilor menajere , cu excepţia celor toxice , periculoase sau cu regim special , de la utilizatorii casnici 

– persoane fizice şi asociaţii de proprietare / locatari , agenţi economici şi instituţii publice , din comuna 

Teliucu Inferior . 

                 b) serviciul de colectare duală a deşeurilor de la utilizatorii casnici – persoane fizice şi asociaţii 

de proprietare/locatari , agenţi economici şi instituţii publice , transportul , sortarea şi valorificarea 

deşeurilor reciclabile , din comuna Teliucu Inferior  

                 c) serviciul de colectare , transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase şi nepericuloase , 

bunuri de uz casnic de folosinţă indelungată şi a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi 

demolări , reparaţii şi amenajări la clădiri , locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuintă , din 

comuna Teliucu Inferior . 

                   (2) Utilizator al serviciilor publice de salubritate poate fi orice persoană fizică sau juridică , 

care beneficiază pe bază de contract de serviciile operatorului de salubrizare . 

                    (3) Principalele categorii de utilizatori sunt : 

- casnici – persoane fizice : 

- agenţi economici 

- instituţii publice  
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                 (4)  Autoritatea concedentă a serviciilor publice de salubrizare este Consiliul Local al 

comunei Teliucu Inferior , judeţul Hunedoara , cu sediul în localitatea Teliucu Inferior , str. Minei , 

nr. 2 , judeţul Hunedoara ; 

 

B. Activităţi ale serviciilor publice de salubritate  

 

SERVICIUL DE SALUBRITATE MENAJERĂ  

 

Precolectarea , colectarea , transportul şi depozitarea deşeurilor solide , cu excepţia celor toxice , 

periculoase sau cu regim special de la utilizatorii casnici – persoane fizice , agenţi economici şi 

instituţii publice din comuna Teliucu Inferior , judeţul Hunedoara , 

 

1. Descrierea activităţilor  

Această activitate presupune următorul ciclu de operaţii :  

a) precolectarea  

b) colectarea deşeurilor municipale 

c) transportul deşeurilor municipale  

d) verificarea/analiza deşeurilor la intrarea în depozit 

e) sortarea deşeurilor la depozit  

f) depozitarea deşeurilor  

g) compactarea deşeurilor  

h) monitorizarea factorilor de mediu la depozit 

i) cântărirea autogunoierei la intrarea şi ieşirea în/din depozit 

j) dezinfectarea autospecialelor  

 

2. Condiţii tehnice  
 

2.1. Precolectarea deşeurilor municipale  

       Art.5.- Precolectarea deşeurilor se face de către producătorii acestora , în punctele de 

precolectare care vor fi dotate cu recipiente standardizate ce vor avea capacitatea de înmagazinare 

corelată cu numărul de utilizatori şi ritmicitatea de ridicare . Locaţiile de amplasare a recipientelor – 

denumite puncte de colectare , vor fi amenajate astfel încât să respecte normele sanitare şi de 

protecţie a mediului , fără a produce disconfort vecinătăţilor , conform legislaţiei în vigoare . 

 

2.2. Colectarea deşeurilor  

        Art.6.- (1) Colectarea deşeurilor se face numai din recipiente standardizate  

        (2) Pentru persoane fizice , recipientele standardizate vor fi asigurate de operator , pe bază de 

contract de comodat şi vor avea capacităţi cuprinse între 120 l -240 l . 

        (3) Pentru agenţii economici şi instituţii publice operatorul va pune la dispoziţia acestora prin 

inchiriere sau vanzare pubele de 240 l . 

         (4) Toate recipientele de precolectare vor fi campatibile cu dotarea tehnică a operatorului . 

         (5) Colectarea deşeurilor se face în autospeciale , iar acestea vor fi încărcate astfel încât să nu 

fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică . Este interzisă golirea 

recipienţilor de precolectare în vederea reîncărcării deşeurilor .  

 

2.3. Transportul deşeurilor  

 

            Art.7.- (1) Deşeurile se transportă cu autospeciale ( autogunoiere compactoare ) , folosindu-

se în mod judicios capacitatea de încărcare . 

            (2) Autospecialele vor avea o stare tehnică şi de întreţinere corespunzătoare circulaţiei pe 

drumurile publice , fără scurgeri de carburanţi , lubrifianţi sau lichide speciale , vor fi compatibile 

cu tipul recipienţilor de precolectare , benele de încărcare vor fi etanşe şi vor fi personalizate cu o 

inscripţie vizibilă pe cel puţin două laturi ale sale şi nu mai mică de un metru pătrat . 

             (3) Autospecialele vor fi dotate cu dispozitive de agăţare pentru transportul lopeţilor şi 

măturilor sau altor unelte utilizate la curăţarea locului de lucru . 
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             (4) Deplasarea de la zona de lucru către depozit se efectuează pe cel mai scurt traseu admis , 

fără staţionări intermediare . 

              (5) Fiecare autospecială va deţine Copie conformă după licenţa de transport emisă de   

Ministerul Transporturilor , Construcţiilor şi Turismului . 

              (6) Transportul deşeurilor în vederea depozitării , de la expeditor la destinatar se 

controlează , pe baza formularului de expediţie/ de transport . 

2.4. Depozitarea deşeurilor  

               

           Art.8.-(1) Deşeurile, după colectare, se depun la cele mai apropiate depozite de deşeuri de pe 

raza judeţului Hunedoara ,  cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice în vigoare. 

              (2) La depozitele amenajate vor fi acceptate numai deşeurile aduse în mijloace de transport 

autorizate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare . 

             (3) Operatorul depozitului eliberează celui care predă deşeurile o confirmare-tip, 

              3. Cantitatea de lucrări 

            Art.9.-(1)  Comuna Teliucu Infertior,Judeţul Hunedoara are 1800 locuitori înregistraţi în 

medie pe an, constituiţi în   876 gospodării în cele 4 sate aparţinătoare Comunei Teliucu Inferior, 

Judeţul Hunedoara  după cum urmează : 

                  -  localitatea Teliucu Inferior   - 994    locuitori 497 gospodării; 

                  -  localitatea  Cinciş Cerna       - 510    locuitori 232 gospodării; 

                  -  localitatea  Izvoarele             - 86    locuitori    53  gospodării; 

                  -  localitatea  Teliucu Superior - 210    locuitori  94  gospodării; 

             Pe raza Comunei Teliucu Inferior, Judetul Hunedoara îşi desfăşoară activitatea un număr de  

39 agenţi economici şi un număr de 10 instituţii publice. 

           (2)  Cantitatea de deşeuri care se ia în calculul ofertei este: 

                -  deşeuri menajere :0,5 – 0,8 kg/locuitor/zi, echivalentul a 1,3-2  tone/ zi ,39-60 tone/luna, 

468- 720 tone/an. 

            (3) Greutatea medie specifică a deşeurilor  este de 300 kg/mc iar unitatea de masura utilizată 

la monitorizarea cantităţiilor colectate şi facturarea prestaţiilor este mc. 

            (4)  Natura deşeurilor care sunt colectate : 

               -  deşeuri menajere provenite din sectorul casnic; 

               -  deşeuri asimilabile celor menajere, provenite de la agenţi economici şi instituţiile 

publice; 

              -  deşeuri reciclabile provenite de la toate categoriile de utilizatori. 

             (5) Colectarea acestor cantităţi de deşeuri se va face de la toţi utilizatorii care au încheiat 

contract de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul de salubrizare autorizat , persoane 

fizice,cât şi de la instituţiile publice şi agenţii economici. 

 

4. Programul prestaţiei 

 

           Art.10.- (1) Activităţiile prevăzute la art.4  vor fi executate în conformitate cu Programele de 

prestaţie ce se vor constitui ca anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

salubrizare. 

          (2) Programul de colectare a deşeurilor menajere va fi stabilit prin contract de prestare a 

serviciului de salubrizare, ce se încheie între operator şi Primăria comunei Teliucu Inferior, Judeţul 

Hunedoara ,  precum şi a contractelor încheiate de către instituţiile publice,agenţii economici şi 

persoane fizice cu operatorul autorizat.La stabilirea frecvenţei de colectare a deşeurilor menajere se 

va avea în vedere cantitatea medie de deşeuri produsă zilnic de fiecare locuitor, şi menţinerea 

igienei la punctele de precolectare conform cu dispoziţiile legale în vigoare. 

           (3)  La completarea formularului de ofertă se va avea în vedere o frecvenţă de colectare a 

deşeurilor menajere după cum urmează:  

           a) săptămânal, de la  agenţii economici, instituţiile publice şi din gospodăriile individuale din 

satele aparţinătoare Comunei Teliucu Inferior, Judeţul Hunedoara. 

           b) în anotimpul cald:1 aprilie – 1 octombrie, săptămânal, de la agenţii economici, instituţiile 

publice şi din gospodăriile individuale din satele aparţinătoare Comunei Teliucu Inferior, Judeţul 

Hunedoara. 
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           c) în anotimpul rece: 1 octombrie – 1 aprilie, săptămânal, de la agenţii economici, instituţiile 

publice şi din gospodăriile individuale din satele aparţinătoare Comunei Teliucu Inferior, Judeţul 

Hunedoara. 

           (4)  La fiecare schimbare a programului de colectare, operetorul va prezenta utilizatorului 

modificarea programului de efectuare a prestaţiei pentru luniile următoare, cu specificarea zilelor de 

colectare din săptămână, dacă este cazul. 

           (5) Prestaţia se va efectua de preferinţă pe timp de zi, iar în funcţie de necesităţi, după-

amiaza, cu acordul Primăriei comunei Teliucu Inferior. 

           (6) Programul de prestaţie pentru colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor menajere 

propus de către operator, va conţine precizarea traseului fiecărui utilaj( conform celor propuse de 

operator) în fiecare săptămână, tipul utilajului în activitatea săptămânală în care se efectuează 

prestaţia  pe raza Comunei Teliucu Inferior, Judeţul Hunedoara. 

 

5. Condiţii de calitate 

 

            Art.11.- Prestaţia va fi efectuată cu respectarea următoarelor condiţii de calitate: 

           a) precolectarea deşeurilor menajere se va face numai în recipiente standardizate şi în număr 

suficient pentru depozitarea temporară a deşeurilor între două ridicări. Operatorul va verifica 

permanent starea tehnică a recipientelor de precolectare deţinute de utilizatori şi va lua masuri de 

înlocuire a celor care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi funcţie de modul de deţinere a acestora de 

către utilizatori. În cazul recipientelor deţinute de utilizatori pe baza de contract de comodat sau de 

închiriere, operatorul va lua măsuri de înlocuire a acestora. 

           b) personalul care deserveşte autogunoierele să nu lase resturi de deşeuri la punctele de 

precolectare/ locul de amplasare a recipientelor; 

           c) operatorul să comunice utilizatorului, graficul de colectare stabilit; 

           d) să fie respectat graficul stabilit de colectare a deşeurilor menajere; 

           e) dezinfectarea periodică a recipientelor de precolectare conform prevederilor legale; 

           f) transportul deşeurilor menajere să se facă cu autospeciale, ce au o stare tehnică şi de 

întreţinere bună, personalizate cu numele operatorului; 

          g) deşeurile menajere să fie depozitate numai în locaţiile autorizate; 

          h) autospecialele să fie dezinfectate de operator, conform normelor sanitare în vigoare. 

         

6.Dotări cu personal – utilaje 

 

          Art.12.- Operatorul îşi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al 

utilajelor şi echipamentelor  pentru colectarea şi transportul deşeurilor comunale, în funcţie de 

cantitatea de lucrări estimate , avănd în vedere respectarea cu stricteţe a graficului de colectare 

stabilit cu utilizatorul şi de soluţiile tehnice propuse. 

           

7.Tehnologii  

 

         Art.13. - Operatorul va prezenta în documentaţia de ofertă, concepţia proprie privind 

modalitatea de organizare si funcţionare a serviciului de colectare şi transport al deşeurilor menajere 

de la utilizatorii casnici, agenti economici şi instituţii publice, cu referire la utilajele din dotare 

folosite şi la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora. 

           Gaficul privind prestarea Serviciului de salubrizare menajeră – Precolectarea, colectarea, 

transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim 

special de la utilizatorii casnici, agenţii economici şi instituţii publice  va fi înaintat de operator spre 

aprobare Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara. 

               

8.Verificări, recepţii, garanţii 

 

           Art.14.- (1)Primăria Comunei Teliucu  Inferior, Judeţul Hunedoara va verifica prin sondaj 

modul de efectuare a prestaţiei de către operator, întocmind note de constatare privind calitatea 
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prestaţiei, deficienţele constatate, sesizările şi reclamaţiile utilizatorilor şi va lua măsuri de 

soluţionare operativă a acestora. 

          (2) La sfârşitul fiecărei luni operatorul întocmeşte o situaţie privind cantităţiile de deşeuri 

menajere colectate, transportate şi neutralizate, ce va fi înaintată serviciilor de specialitate din cadrul 

Primăriei Comunei Teliucu Inferior, Judeţul Hunedoara. 

          (3) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar de buna desfăşurare a prestaţiei, 

calitatea şi cantitatea stabilite. 

          (4) Operatorul va completa şi va semna formularul de ofertă cu tarifele pentru prestarea 

Serviciului de salubrizare menajeră – Precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea  deşeurilor 

menajere, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special , de la utilizatorii casnici, agenţi 

economici  şi instituţii publice prezentat în caietul de sarcini . 

       

 CAPITOLUL III   

 

Condiţii de exploatare a serviciilor publice de salubrizare a Comunei Teliucu Inferior, judeţul 

Hunedoara. 

 

A. Condiţii tehnice 

  

Art.15.- Servicii publice de salubrizare a Comunei Teliucu Inferior, Judeţul Hunedoara trebuie 

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

cu respectarea condiţiilor tehnice de calitate specifie fiecărei activităţi. 

 

 

B. Obiectivele de exploatare 

           Art.16.- Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de salubrizare care fac 

obiectul concesiunii sunt următoarele: 

a) îmbunătaţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor ; 

b) promovarea calităţii şi eficienţa serviciilor de salubrizare. 

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

d)  protecţia mediului încojurător, cu evidenţierea măsurilor de protecţie a mediului pe etape 

de dezvoltare, în concordanţă cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene. 

 

C. Obiectivele de ordin economic 

 

        Art.17.- (1)  Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate / cost 

cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru  între riscurile şi 

beneficiile asumate prin contract. 

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

conformitate cu prevederile legale. 

 

D.Obiectivele de mediu 

 

       Art.18.-(1)  Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse 

de avizul/ autorizaţia de mediu emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara. 

       (2) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa 

condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu  competente 

conform programelor de conformare la cerinţele de mediu . 

         Operatorul răspunde de serviciile prestate în faţa organelor abilitate. 

 

         CAPITOLUL IV 

       Sarcinile Primariei Comunei Teliucu  Inferior, Judeţul Hunedoara şi ale operatorilor în 

domeniul investiţiilor 
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          Art.19.- (1)  Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea 

serviciilor publice  cad exclusiv în sarcina operatorului. Operatorul va prezenta concepţie proprie de 

reabilitare, modernizare  a serviciilor publice de salubrizare şi va prezenta un program concret în 

acest sens. 

           (2) Investiţiile străine în serviciile publice de salubrizare beneficiază de toate facilităţiile 

legale în vigoare în momentul încheierii contractului de concesiune. 

           (3) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea 

acestora pe perioada derulării contractului de concesiune, urmând ca la încetarea contractului 

acestea să se repartizeze prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Teliucu Inferior, Judeţul 

Hunedoara adoptată ulterior în acest sens. 

   

            CAPITOLUL V 

        Clauze financiare şi de asigurari  

 

          Art.20.-(1) Operatorul va prezenta acte doveditoare privind capabilitatea financiară de a 

susţine programul de investiţii prezentat . 

          (2) Programul de investiţii va prezenta sursa de finanţare pentru fiecare obiectiv în parte. 

          (3) Caietul de sarcini va cuprinde obligativitatea operatorului de a încheia şi onora contractele 

de asigurari pentru mijloacele din patrimoniul public, conform legislaţiei în vigoare privind 

asigurările. 

 

            CAPITOLUL VI 

        Obligaţii privind protecţia mediului 

 

          Art.21.-(1) Pe toată durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

salubrizare a Comunei Teliucu Inferior, Judeţul Hunedoara, concesionarul va implementa măsurile 

şi sarcinile stabilite prin acte normative emise de autorităţiile de mediu competente în baza unor 

programe de conformare la cerinţele de mediu. Operatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare 

asigurării protecţiei mediului pe perioada derulării contractului de concesiune respectiv ,  pe 

perioada de prestare a serviciilor de salubrizare, precum şi a celor derivate din activităţiile conexe 

serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor şi a parcului auto. 

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

conveni cu acestea un program de conformare, pe care operatorul se obligă al respecta. 

 

              CAPITOLUL VII 

              Durata concesiunii 

 

            ART.22.-(1)  Serviciile de salubrizare a Comunei Teliucu Inferior, Judeţul Hunedoara se 

concesionează pe o perioadă de 5 ani. 

             Pe durata stabilită la alin.(1)  se interzice operatorului subconcesionarea serviciilor publice 

de salubritate. 

                 

                CAPITOLUL VIII 

                Redevenţa 

             Art .23.-(1) Redevenţa minimă este de 3000 lei/an şi  va fi plătită  semestrial şi se va 

indexa în fiecare  an cu nivelul mediu al indicatorului ratei inflaţiei sau deflaţiei , prevăzută în 

Buletinul Statistic de Preţuri. 

            (2) Plata redevenţei se va face prin ordin de plată, în contul_________________________ 

deschis la Trezoreria Hunedoara până în ultima zi a semestrului în curs, pentru semestrul precedent. 

         

              CAPITOLUL IX  

              Cuantumul garanţiilor datorate de operator 

 

             Art.24.-(1) Pentru participarea la licitaţie se fixează o garanţie în valoare de 4.400     

lei. 
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               CAPITOLUL X 

              Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune 

 

            Art.25.- Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: 

          a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este 

prelungită după expirarea temenului; 

          b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, în scris, 

prelungirea acestuia, în condiţiile legii; 

         c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 

concendent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concendentului; 

         d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata 

unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 

         e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concendent, prin reziliere, cu plata 

unei despăgubiri în sarcina concendentului; 

         f) la dispariţia, dintr-o cauză de foţă majoră  a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 

obiective a concesionarului de al exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 

         g) în cazul în care interesul naţional o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se 

poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea 

concedentului. În acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili 

preţul răscumpărarii.În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune; 

        h) în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea ori licenţa sunt 

retrase. 

 

           CAPITOLUL XI 

          Clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socială 

 

          Art.26.- Personalul angajat în sistemul serviciilor publice de salubrizare a comunei Teliucu 

Inferior, Judeţul Hunedoara va fi asigurat prin responsabilitatea concesionarului. 

           CAPITOLUL XII 

            Dispoziţii finale 

 

            Art.27.- (1) La licitaţiile organizate pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare a 

localităţilor pot participa numai operatori atestaţi de către A.N.R.S.C.- Autoritatea Naţională de 

Reglementare  a Serviciilor  de Gospodărie Comunală . 

            (2) Ofertantul va prezenta copia de pe licenţa clasa 1,2 sau 3 emisă de A.N.R.S.C., prin care 

dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă. Operatorul economic va avea cel puţin licenţă 

clasa 3 . 

           Art.28.- (1) Caietul de sarcini va fi pus la dispoziția operatorilor economici interesați  și va 

putea fi descarcat din SEAP impreună cu celelalte documente întocmite pentru iniţierea procedurii 

de delegare prin concesiune în conformitate cu O.G. 34/2006. 

           Art.29.- (1)  Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea 

licitaţiei pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare. 

          (2) Ofertanţii pot oferi şi alte condiţii preconizate a fi favorabile unei bune desfăsurări a 

activităţii acestui serviciu. 

           Art.30.- Caietul de sarcini se foloseşte împreună cu Regulamentul – cadru şi Contractul – 

cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Comunei Teliucu Inferior, Judeţul 

Hunedoara. 

          Prezentul Caiet de Sarcini  privind delegarea serviciilor publice de salubrizare a Comunei 

Teliucu Inferior, Judeţul Hunedoara, face parte din documentaţia întocmită pentru iniţierea 

procedurii de delegare prin concesiune în conformitate cu O.G. 34/2006 şi a fost aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Teliucu Inferior, Judeţul Hunedoara Nr.14/2015 

 

         Teliucu Inferior, la 26.02.2015        
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Tabelul nr. 1  

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini  

 

Lista punctelor amenajate pentru colectarea deşeurilor municipale şi dotarea acestora1 

Nr. 

Crt. 

Locul de amplasare a 

punctului de 
colectare 

Adresa 

utilizatorilor 
deserviti 

Număr de 

persoane 
deservite 

Număr containere şi/sau pubele/volum ( litri) 

Hârtie/ 

carton 

Metal Sticlă 

 

Material 

plastic 
 

Biodegra

dabil 

Nereciclabile 

1. Sat Teliucu Inferior  

7 puncte de colectare 

Str. Pomilor, 

Viorele , 
Zorile , 

Principală 

(21,31,23 ) , 
staţia de 

epurare 

994 locuitori 

deserviţi 

În funcţie de 

oferta 
operatorului 

 În funcţie de oferta 

operatorului 

 În funcţie de 

oferta 
operatorului 

2. Sat Cinciş Cerna 
 3 puncte de colectare 

Zona de 
agrement 

Lac Cinciş 

 ( ICSH , 
Casa Albă , 

Camping ) 

510 locuitori 
deserviţi 

În funcţie de 
oferta 

operatorului 

 În funcţie de oferta 
operatorului 

 În funcţie de 
oferta 

operatorului 

3. Sat Izvoarele  

0  puncte de colectare  

- 86 locuitori 

deserviti 

În funcţie de 

oferta 

operatorului 

 În funcţie de oferta 

operatorului 

 În funcţie de 

oferta 

operatorului 

4. Sat Teliucu Superior 

1 puncte de colectare 

Colonia 

Frontu II 

210 locuitori 

deserviti 

În funcţie de 

oferta 
operatorului 

 În funcţie de oferta 

operatorului 

 În funcţie de 

oferta 
operatorului 

         

 

Localizare puncte de colectare localitatea Teliucu Inferior  
1 .... 

2..... 

3..... 
Suplimentar fata de acestea se vor asigura de catre operator pubele de gunoi pentru fiecare gospodărie în parte  

 

 
 

_________________________ 
1 Prezenta anexă are caracter general  
Contractul încheiat de catre autoritatea concedentă se va raporta la oferta şi propunerile/soluţiile operatorului de salubrizare 

 

 
 

 

 
 

 

 
Tabelul nr. 2  

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini 

 
 

Lista agenţilor economici şi a cantităţilor de deşeuri municipale produse 2  

 

Nr. 

Crt. 

Adresa agentului 

economic / instituţiei 

publice 

Tipul de 

activitate 

desfasurat 

Cantitatea de deseuri municipale produse  

Hârtie/ carton Metal Sticlă 

 

Material 

plastic 

 

Biodegradabil Nereciclabile 

1.  49  agenti economici 

pe raza com.  Teliucu 

Inferior  
 

 În funcţie de 

oferta 

operatorului 

În funcţie de 

oferta 

operatorului 

În funcţie de oferta 

operatorului 

În funcţie de 

oferta 

operatorului 

În funcţie de 

oferta 

operatorului 

        

        

        

        

 

 

 
 

_________________________ 
2 Prezenta anexă are caracter general  
Contractul încheiat de catre autoritatea concedentă se va raporta la oferta şi propunerile/soluţiile operatorului de salubrizare 
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Tabelul nr. 3 

Anexa nr. 3 la caietul de sarcini  

 
Graficul de colectare a deşeurilor municipale , nesortate sau a celor biodegradabile , de la utilizatori , 

 inclusiv agenţi economici şi instituţii publice 
 

Nr. 

crt. 

Locul de 

amplasare a 

punctului 
de colectare 

Adresa 

utilizatorilor 

deserviti 

Număr de 

persoane 

deservite 

Frecvenţa de colectare 

1 octombrie – 

 1 aprilie 

1 aprilie –  

1 octombrie 

1 octombrie – 

 1 aprilie 

1 aprilie –  

1 octombrie 

Saptamanal 

(zone centrale , 

unităţi alim.publ. 

, unit. sanit. , 

şcoli şi inst. 

publ.) 

Saptamanal 

(zone centrale , 

unităţi alim.publ. , 

unit. sanit. , şcoli şi 

inst. publ.) 

Saptamanal 

( utilizatori casnici) 

Saptamanal 

( utilizatori casnici ) 

1.        

2.        

3.        

4.        

        

 
 

 

 

 


