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    JUDEŢUL HUNEDOARA                   ANEXA NR. 2 LA HCL NR…/2017 

    MUNICIPIUL BRAD 

    CONSILIUL LOCAL BRAD 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

           pentru încheierea unui contract de achiziție publică de servicii prin 

procedura simplificată a  Serviciului Public Comunitar de Salubrizare al 

 Municipiului Brad – Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 

publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei  sau de îngheţ 

 

 

CAPITOLUL  I 

Dispozitii generale 

 

          ART. 1 

 (1) Prezentul Caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare şi 

precizează condiţiile minime în care trebuie să se desfăşoare procedura simplificată 

pentru încheierea unui contract de achiziție publică a Serviciului Public de Salubrizare 

al Municipiului Brad –Activitateade curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice 

şi menţinerea în funcţiunea acestora pe timp de polei  sau de îngheţ. 

 (2) Caietul de sarcini s-a întocmit prin grija Consiliului Local Brad, care prin 

H.C.L. nr.__/2017 a hotărât încheierea unui contract de achiziție publică a Serviciului 

Public de Salubrizare –Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice 

şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei  sau de îngheţ. 

          ART. 2 

 Prezentul Caiet de sarcini este anexă la Contractul de servicii al Serviciului 

Public de Salubrizare din Municipiului Brad- Activitatea de curăţare şi transport a 

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei  sau 

de îngheţ. 

 

          ART. 3 

 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării 

activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 



funcţiune a acestora pe timp de polei  sau de îngheţ.din Municipiul Brad şi constituie 

ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

            ART. 4 

  (1) Prezentul Caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc 

caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în 

exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru 

certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. 

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

activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la 

alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu 

desfăşurarea serviciului de salubrizare - activitateade curăţare şi transport a zăpezii de 

pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei  sau de îngheţ. 

  (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la 

protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care 

trebuie respectate pe parcursul prestării activităţii de curăţare şi transport azăpezii de 

pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei  sau de 

îngheţ.din Municipiul Brad  şi care sunt în vigoare. 

            ART. 5 

           Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele prezentate în 

Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Brad aprobat prin H.C.L. nr. 

131/2014. 

 

 

                                                 CAPITOLUL  II 

                                             Obiectul contractului 

Datele de identificare a activităţii de curăţare şi transport a  zăpezii de  

pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 

de polei sau îngheţ în Municipiul Brad 

 

              ART. 6 

             Obiectul  contractului, este activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe 

căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ 

(deszăpezire) in Municipiul Brad. 

              ART. 7 



     Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de curăţare şi de transport 

al zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei 

sau de îngheţ, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Brad. 

  ART. 8 

  Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii sunt prevăzute în anexa 

nr. 1 la caietul de sarcini. 

  ART. 9 

  Staţiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realize 

activitatea de deszăpezire şi transport a zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 2  la 

caietul de sarcini.  

  ART. 10 

  Trecerile de pietoni situate în vecinătatea staţiilor mijloacelor de transport în 

comun la care se asigură deszăpezirea şi transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa 

nr. 3 la caietul de sarcini. 

  ART. 11 

  Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor căminelor de canalizare 

destinate descărcării zăpezii  îndepărtate de pe căile de ciculaţie şi a gurilor de 

scurgere sunt precizate în anexa nr. 4 la caietul de sarcini. 

  ART. 12 

  Amplasamentele spaţiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de 

deszăpezire sunt date în anexa nr. 5  la caietul de sarcini. 

  ART. 13 

  Lista căilor de circulaţie care trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea 

poleiului şi a îngheţului sunt cele din anexa nr. 6 la caietul de sarcini. 

  ART. 14 

  Lista substanţelor chimice şi antiderapante admisibile în aria de operare sunt 

prezentate în anexa nr.7 la caietul de sarcini. 

  ART. 15 

  În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiţie de eligibilitate existenţa 

unei dotări minime cu mijloace mecanice de deszăpezire, combatere a poleiului şi 

transportul zăpezii, utilizând Breviarul de calcul , anexa nr.8 la caietul de sarcini. 

         ART.16 

        Confirmarea prestaţiei de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ (deszăpezire), se va 

face conform Jurnalului de activitate care este prevăzut in anexa nr. 9 la caietul de 

sarcini.  

         ART.17 



         Beneficiarul împreună cu operatorul vor stabili cantitatea de material 

antiderapant ce va fi folosită la activităţile de curăţare şi de transport a zăpezii de pe 

căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ. Pe 

parcursul derulării contractului, materialul antiderapant va putea fi asigurat şi de către 

operator, caz în care se va proceda la modificarea tarifelor prin aprobarea acestora de 

către Consiliul Local al Municipiului Brad. 

 

                                             CAPITOLUL  III 

 

                                  Cerinţe organizatorice minimale 

  ART. 18 

  Operatorul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad –Activitatea 

de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei  sau de îngheţ va asigura: 

  (1) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind 

igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea 

comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

  (2) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal 

autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; 

  (3) respectarea indicatorilor de performanţă  stabiliţi prin  Regulamentul 

Serviciului de Salubrizare din Municipiul Brad; 

  (4) furnizarea către Primăria Municipiului Brad, respectiv A.N.R.S.C., a 

informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza 

cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; 

  (5)  respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului ; 

  (6) prestarea serviciului de salubrizare-activitateade curăţare şi transport a zăpezii 

de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei  sau de 

îngheţ la toţi utilizatorii de pe raza Municipiului Brad; 

  (7) aplicarea de metode performante de management care să conducă la 

reducerea costurilor de operare; 

  (8)  elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi 

cu terţi; 

  (9)  realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare 

operativă a acestora; 

  (10)  evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; 

  (11)  personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract ; 



  (12) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru 

prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract; 

        (13) corectarea şi adoptarea regimului de prestare a activităţii de curăţare şi 

transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 

polei  sau de îngheţ; 

  (14)alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale. 

  ART. 19 

  Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în 

Regulamentul ServiciuluiPublic  de Salubrizare al Municipiului Brad. 

 

                                                 CAPITOLUL IV 

 

Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), in Municipiul Brad 

         A.Descrierea activităţilor 

    ART.20 

    (1) Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea 

în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire) in Municipiul 

Brad, constă în executarea unor lucrări specifice sezonului de iarnă şi se desfăşoară de 

regulă în perioada 15 noiembrie şi 15 martie. 

         (2)Curăţarea zăpezii/gheţii este operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă 

sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării 

vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă. 

        (3)Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice 

specializate sau forţă de muncă umană. 

        (4)Operatorul de servicii va avea experienţă în domeniu şi va fi dotat cu utilaje 

specifice performante. Toate utilajele de deszăpezire trebuie să fie dotate cu mijloace 

moderne de comunicare (staţii de emisie - recepţie/receptoare telefonie mobilă). 

        (5)Căile de circulaţie pe care se asigură curăţarea zăpezii şi gheţii şi care trebuie 

menţinute în funcţiune pe timp de polei sau îngheţ, sunt prevăzute înanexa nr. 1. 

          ART. 21 



          Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate şi are ca scop 

menţinerea în stare practicabilă a arterelor de circulaţie şi cuprinde următorul ciclu de 

operaţii: 

(1)curăţat manual trotuare şi alei; 

(2)curăţat mecanic  şi împrăştiat material antiderapant; 

(3)încărcat mecanic  şi transportat  zăpadă; 

           (4)combaterea poleiului şi gheţii prin stropire cu clorură de calciu  sau soluţie 

de clorură de sodiu. 

  

  B. Condiţii tehnice 

  ART.22 

(1)  Curăţat manual trotuare şi alei 

            Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcţie de necesitate. Prestaţia 

constă în strângerea zăpezii sau gheţii în grămezi, la bordura carosabilului, la distanţă 

de 10-15 m în zone unde nu se stânjeneşte circulaţia auto sau pietonală şi nu sunt 

afectate utilităţile domeniului public. 

            Curăţatul manual al gheţii se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive şi 

scule speciale. 

              

            ART.23 

(2)  Curăţat mecanic  şi împrăştiat material  antiderapant 

            Activitatea se desfăşoară ziua sau noaptea în funcţie de necesităţi. Activitatea 

se va realiza cu utilaje specifice de deszăpezire, care vor fi permanent în stare de 

funcţionare pentru a interveni imediat în situaţia în care se impune. Activitatea se 

efectuează pe străzile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. 

             Activitatea de curăţare mecanică a căilor publice de zăpadă cu utilaje cu 

lamă, cu pluguri tractate se execută când stratul de zăpadă depăşeşte 5 cm. Activitatea 

se execută prin treceri succesive, începând de la axul drumului spre bordura 

carosabilului, până la îndepărtarea în totalitatea a stratului de zăpadă.  

    Odată cu îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe drumurile publice se vor degaja 
atât rigolele cât şi gurile de scurgere astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată 
să se scurgă în sistemul de canalizare. 

              ART.24 

             (3) Încărcat mecanic  şi transportat  zăpadă 



            Încărcatul mecanic se realizează cu utilaje specifice iar pentru transportul 

zăpezii şi gheţii se vor utiliza autovehicule adecvate, până la asigurarea condiţiilor 

optime de ciculaţie rutieră şi pietonală. 

             Depozitarea zăpezii şi gheţii rezultate în urma curăţării căilor publice se va 

face pe amplasamentele cuprinse în anexa nr. 5.  

              Încărcarea , transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii trebuie 

să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire. 

              Transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii formate pe 

carosabil se realizează concomitent cu operaţia de deszăpezire. 

              ART.25 

(4) Combaterea poleiului şi gheţii prin stropire cu clorură de calciu sau 

soluţie de clorură de sodiu 

             Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi 

fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât 

mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile. 

              Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică 

sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în 

perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea 

zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în 

maximum 3 ore de la avertizare. 

               Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se 

utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub  -10 0C.  

                Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de 

coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce 

deteriorări prin acţiunea abrazivă sau prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale 

este interzisă. 

              Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, îngheţului şi pentru 

combaterea poleiului vor fi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.  

          Combaterea poleiului şi a gheţii se face cu următoarele materiale antiderapante: 

       a) cu nisip; 

       b) cu amestec de clorură de sodiu şi nisip; 



       c) cu soluţie de clorură de sodiu; 

              Lista căilor de circulaţie care trebuie menţinute în funcţiune prin combaterea 

poleiului şi a îngheţului este prezentată în anexa nr. 1. 

 

             C.Programul prestaţiei 

              ART.26 

            (1)Programul prestaţiei va fi elaborat pentru căile de circulaţie prevăzute în 

anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini. 

             (2)Operatorul care prestează activitatea de curăţare şi transportul zăpezii îşi 

va organiza sistemul de informare şi control atât asupra stării drumurilor cât şi în ce 

priveşte modul de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă. 

             (3)Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în 

timpul iernii, operatorul va întocmi anual un Program de acţiune comun cu 

autorităţile administraţiei publice locale, până la data de1 octombrie, pentru acţiunile 

necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului, care va cuprinde 

măsuri: 

             a)pregătitoare; 

             b)de prevenire a înzăpezirii şi măsuri de deszăpezire; 

             c)de prevenire şi combatere a poleiului. 

 

              (4) Autoritatea administraţiei publice locale împreună cu operatorul vor lua 

măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în: 

              a)stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul 

localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; 

              b)organizarea unităţilor operative de acţiune; 

              c)întocmirea Planului operativ; 

              d)elaborarea Programului pregătirilor pentru iarnă. 

            (5)Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde: 



             a)centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor şi 

lubrifianţilor; 

             b)centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire şi transport necesare; 

             c)lista străzilor şi tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona ; 

             d)lista străzilor şi tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate; 

             e)lista mijloacelor de comunicare; 

             f)lista persoanelor responsabile, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu 

şi de acasă; 

             g)inventarul gospodăresc şi al echipamentelor de protecţie; 

             h)dispunerea spaţiilor pentru adunarea şi odihna personalului. 

           ART.27 

           (1)Operatorul serviciului de salubrizare va avea convenţii încheiate cu 

Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru a cunoaşte prognoza pentru 

următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de 

precipitaţii sub formă de zăpadă. 

           (2)În funcţie de prognoza meteorologică primită, operatorul va acţiona 

preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului. 

            (3)În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de 

circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a 

străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, căile de 

acces la instituţiile publice şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie practicabile 

în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii. 

                În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 

12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a 

străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. 

             Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor 

şi aleilor din cadrul localităţii. 

             (4)La nevoie va fi asigurată funcţionarea fără întrerupere a utilajelor de 

deszăpezire prin organizarea activităţii pe schimburi. 



             Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, 

cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă 

în sistemul de canalizare. 

              (5)Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenţie directă 

(utilaje, materiale, forţă de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 1 

octombrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje să acopere întreaga gamă de lucrări ce 

urmează a fi executate conform programului aprobat. 

              (6)Confirmarea prestaţiei de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 

publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ 

(deszăpezire) se va face conform Jurnalului de activitate pe timp de iarnă, întocmit de 

operator şi confirmat de concedent. 

             D.Dotări cu personal – utilaje 

              ART.28 

             Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, utilajele şi 

echipamentele pentru prestarea activităţii, în funcţie de volumul de lucrări, având în 

vedere ca suprafeţele domeniului public, cuprinse în programul de prestaţie, să fie 

deszăpezite şi menţinute în stare de funcţiune prin efectuarea tuturor lucrărilor. 

 

              ART.29 

 

              Ofertantul va face dovada capacităţii financiare şi tehnico - economice prin: 

  1) Deţinere Licenţă pentru activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe 

căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ minim 

Clasa 3 , eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) valabilă, sau deţinere Licenţă pentru 

participare la licitaţie pentru activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile 

publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, minim  

Clasa 3, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile  

Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.). 

  2)Experienţa similară - pentru activitatea de  curăţare şi transportul zăpezii de 

pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ prin 

prezentarea a minim 1 contract similar, privind efectuarea serviciilor de  curăţare şi 

transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 



polei sau îngheţ , în oraşe sau municipii cu o populaţie mai mică de 50.000 de 

locuitori(licenţă A.N.R.S.C. Clasa 3. 

             3)Cod CAEN obligatoriu în domeniul de activitate: 8129 pentru alte activităţi 

de curăţenie. 

             4)Certificate constatatoare în termen privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile 

de plată a impozitelor şi taxelor către stat şi a celor locale, precum şi a contribuţiei 

pentru asigurările sociale de stat valabile la data deschiderii ofertelor (formulare-tip 

eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident), din 

localitatea unde îşi are sediul ofertantul, în original sau copie legalizată; 

       5) Dovada plăţii garanţiei de participare; 

        6)Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, 

din care să rezulte că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 

privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare. 

 

                NOTĂ: condiţiile menţionate  sunt obligatorii şi prezintă criterii de 

eligibilitate. 

                Neprezentarea scriptică la data licitaţiei a oricăreia dintre condiţiile 

specificate  atrage descalificarea. 

 

          E. Condiţii de calitate 

ART.30 

   (1)Domeniul public (căile publice) pentru care se contractează această 

activitate se consideră deszăpezit şi menţinut în stare de funcţiune prin efectuarea, cu 

o frecvenţă adecvată în acest scop, a operaţiilor prevăzute înprezentul caiet de sarcini.  

Prestarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea 

în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se vor executa astfel încât să se 

realizeze: 

 a)continuitatea activităţii pe toată durata sezonului rece, indiferent de condiţiile 

meteo, cu respectarea prevederilor contractuale; 

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

 c)respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea 

administraţiei publice locale, în condiţiile legii; 

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

reducerea costurilor de prestare a serviciului; 



  e)asigurarea capacităţii de curăţare manuală şi mecanizată a tuturor căilor publice, 

pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ teritorială încredinţată; 

 f)asigurarea capacităţilor de încărcare şi transport al zăpezii în vederea descărcării în 

locurile care au fost autorizate în acest scop; 

 g)asigurarea utilajelor şi a întregii cantităţi de material antiderapant necesare 

combaterii poleiului de pe căile publice; 

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

regulamentul serviciului de salubrizare; 

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

număr suficient. 

            F.Verificări, recepţii, garanţii 

 

            ART.31 

          (1)Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din 

localitate pe timp de iarnă se va ţine de către operator într-un registru special întocmit 

pentru această activitate şi denumit „Jurnal de activitate pe timp de iarnă". 

          (2)Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentanţii împuterniciţi 

ai autorităţii administraţiei publice locale, constituie documentul primar de bază 

pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate. 

         (3)În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele: 

         a) numele şi prenumele dispecerului; 

         b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; 

         c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte; 

         d) străzile pe care s-a acţionat; 

         e) activitatea prestată; 

         f) forţa de muncă utilizată; 

         g) utilajele/echipele care au acţionat; 

         h) materialele utilizate şi cantitatea acestora; 

         i) condiţii meteo/temperatura exterioară;  

         j) semnătura dispecerului; 

         k) semnăturile  reprezentanţilor împuterniciţi ai beneficiarului. 

       (4) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă va fi întocmit în două exemplare, dintre 

care unul pentru beneficiar. 

       (5) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către 

operator, precum şi volumul de lucrări prestate. 



        (6) Operatorul va întocmi, pe baza jurnalului de activitate pe timp de iarnă, 

situaţia de lucrări cantitativă şi valorică şi o va prezenta beneficiarului în vederea 

efectuării plăţii. 

        (7) Operatorul răspunde de buna desfăşurare a prestaţiei şi pecuniar de calitatea şi 

cantităţile stabilite prin programele de prestaţie. 

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

activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ. 

        (9) Concedentul poate modifica programul de prestaţii în funcţie de condiţiile noi 

apărute şi de sursele financiare alocate prin bugetul local sau atrase din alte surse cu 

înştiinţarea prealabilă a concesionarului în termen de 30 de zile. 

                                                                   CAPITOLUL V   

 

Condiţii de exploatare a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 

publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ 

(deszăpezire) in Municipiul Brad 

 

   A.Condiţii tehnice 

        ART.32 

      (1) Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea 

în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), in Municipiul 

Brad trebuie să asigure prestarea activităţii, în regim de continuitate, pentru întreaga 

comunitate din aria de autorizare, cu respectarea condiţiilor tehnice şi de calitate 

specifice.  

         B. Obiective de exploatare 

           ART.33 

        (1) Obiectivele pe care trebuie să le atingă activitatea de curăţare şi transport a 

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

de îngheţ (deszăpezire), care face obiectul concesiunii sunt următoarele: 

    - asigurarea îndepărtării imediate a zăpezii de pe căile publice ; 

    - menţinerea căilor publice în funcţiune pe timp de polei şi îngheţ; 

         - utilizarea pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi îngheţului de materiale 



antiderapante ecologice care să nu afecteze mediul, suprafaţa carosabilului; 

        -desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă şi eficacitate; 
   -  desfăşurarea activităţii de deszăpezire prin antrenarea şi participarea populaţiei, 

agenţilor economici, a instituţiilor şi altor organizaţii. 

   C. Obiective de ordin economic 

   ART.34 

       (1) Activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea 

în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ (deszăpezire), se va organiza şi 

va funcţiona având în vedere 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. Obiective de mediu 

    ART.35 

        (1) Pe toata perioada derulării contractului de servicii, operatorul va implementa 

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

competente conform programelor de conformare la cerinţele de mediu. 

        (2)  Operatorul răspunde de activităţile prestate în faţa organelor abilitate şi are 

obligaţia de a lua măsurile necesare protejării mediului ambiant pe toată perioada 

derulării contractului de concesiune. 

           

                                                   CAPITOLUL VI 

                                                Durata contractului   

              ART.36 

         Durata pentru care se va presta Serviciul Public de Salubrizare - Activitatea de 

curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ este de 3 ani. 

           Pe durata stabilită se interzice operatorului subcontractarea serviciului. 

 



                                                  CAPITOLUL VII 

                                                         Redevenţa 

           ART. 37 

  Redevenţa pentru prestarea serviciului se va stabili prin contract, împreună cu 

condiţiile şi modalităţile de plată. 

   Nivelul minim al redevenţei este de 10.000 lei/an. 

 

                                             CAPITOLUL VIII 

                         Cuantumul garanţiilor datorate de operator 

 

            ART.38  

  Pentru participarea la procedura se fixează o garanţie în valoare de 12.000 lei. 

 

                                                CAPITOLUL IX 

                         Clauze referitoare la încetarea contractului 

            ART.39  

  Încetarea contractului se face în următoarele situaţii: 

          (1) în cazul în care operatorului i se retrage autorizaţia de funcţionare/licenţa de 

operare,  sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului; 

          (2) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, 

prelungirea acestuia, în condiţiile legii; 

          (3) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator, prin 

reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului; 

          (4) în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către beneficiar, prin 

reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina beneficiarului;  

 

                                               CAPITOLUL X 

                                                Dispoziţii finale 

 

             ART.40  



   La prpocedura simplificată organizată pentru atribuirea contractului de servicii 

aferentă Serviciului Public de Salubrizare – Activitatea  de curăţare şi transportul 

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

îngheţ din Municipiul Brad pot participa numai operatorii care deţin Licenţa pentru   

minim Clasa 3 , eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) valabilă, sau  Licenţă pentru participare 

la licitaţie pentru activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, minim  Clasa 3, 

eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile  Comunitare de 

Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.). 

              Ofertantul v-a prezenta originalul şi copia după licenţa A.N.R.S.C. prin care 

dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă (se va reţine la dosar doar copia). 

 

           ART.41 

  Caietul de sarcini va putea fi descărcat de pe www.e-licitatie.ro. 

           ART.42 

            Operatorul are obligaţia să încheie contracte de prestări servicii la solicitarea 

Agenţilor economici, Institutilor publice, Asociaţiilor de proprietari sau locatari, de pe 

raza Municipiului Brad pentru facilitarea, pe timp de iarnă, a unei circulaţii normale, 

rutiere şi pietonale, prin curaţarea ori de cate ori este nevoie a zăpezii de pe căile de 

acces şi trotuarelor din jurul suprafeţelor pe care le folosesc, la aceleaşi tarife 

prezentate şi acceptate în urma finalizării procedurii. 

           ART.43  

  Condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini sunt obligatorii pentru desfăşurarea 

procedurii simplificate aferente Serviciului Public de Salubrizare Activitatea de 

curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ din Municipiul Brad. 

            

  ART.44  

  Documentele sunt următoarele: 

   1. Caietul de sarcini cu anexele  nr 1-9; 

   2.Criteriile  de selecţie pentru ofertanţi; 

   3. Modelul de Contract de Servicii. 

 

            


