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ANEXA C la contract  
 

CAIET DE SARCINI 
   

A activităţii de administrare, intreţinere şi reparaţii drumuri 
 
ART. 1. În conformitate cu prevederile: 

- art. 8 alin. (2) lil. h din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 
- art. 6 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, 
- art. 261 alin(l) din Ordinul nr.88 / 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
- Ordinului 89/2007 ANRSC pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare 
Ţinând cont de prevederile: 
- Legii apelor 107/1996 cu modificările si completările ulterioare 
s-a elaborat prezentul caiet de sarcini pentru activitatea de administrare, intreţinere şi 

reparaţii drumuri ai comunei Crasna 
 

CAP. 1 Obiectul caietului de sarcini 
 

ART. 2-Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice 
activităţii de administrare, intreţinere şi reparaţii drumuri, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile 
tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 
ART. 3-Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinţă în 
vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de administrare, intreţinere 
şi reparaţii drumuri, indiferent de modul de gestiune adoptat. 
ART. 4-Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de 
administrare, intreţinere şi reparaţii drumuri şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 
ART. 5-(l) 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, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde 
relevante sau altele asemenea. 
(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea, 
inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele 
normative şi reglementările în vigoare, în legătură cu desfăşurarea activităţii de administrare, 
intreţinere şi reparaţii drumuri. 

(3) Caietul de sarcini precizează reglementări obligatorii referitoare la protecţia muncii, la 
prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie 
respectate pe parcursul prestării serviciului de canalizare-activităţii de evacuare a apelor pluviale şi 
de suprafaţă din intravilanul comunei Crasna şi care sunt în vigoare. 
ART. 6- Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul 
serviciului public de canalizare prestat 

1.1 - Asigurarea executarii lucrarilor de construire, modernizare si intretinere a strazilor si a 
drumurilor, in stricta concordanta cu documentatiile de urbanism si pe baza studiilor de 
circulatie si de trafic; 
1.2. -Verificarea starii tehnice a strazilor, identificarea si localizarea degradarilor produse in 
carosabil si remedierea operativa a acestora; 
1.3. -Cresterea eficientei lucrarilor de constriure, reabilitare si intretinere a strazilor si a 
drumurilor, prin adoptarea unor solutii, materiale si tehnologii performante; 
1.4. -Organizarea fronturilor de lucra, semnalizarea corespunzator a lucrarilor si adoptarea 
restrictiilor de circulatie necesare desfasurarii traficului in conditii de siguranta pe toata durata 
executiei lucrarilor de constructii, precum si refacerea zonelor adiacente; 
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1.5. -Prin urmare, realizarea lucrarilor de administrare a drumurilor si strazilor trebuie sa 
asigure: 

a) cresterea capacitatii de preluare a traficului; 
b) imbunatatirea conditiilor de deplasare pentru vehicule; 
c) cresterea gradului de siguranta a participantilor la traficul pe drumurile publice; 
d) reducerea cheltuielilor de transport in functie de calitatea carosabilului; 

  1.6.- Programul de lucrari si investitii va cuprinde masuri pentru: 
a) reabilitarea arterelor principale si a celor de acces in localitati; 
b) modernizarea intersectiilor, podurilor, pasajelor si traversarilor subterane/supraterane; 
c) reparatii capitale, realizarea de covoare asfaltice, asigurarea necesarului de mijloace de 

productie pentru producerea mixurilor asfaltice, asigurarea cu mijloace de executie, 
efectuarea lucrarilor aferente infrastructurii edilitare; 

d) cresterea gradului de siguranta a circulatiei prin dotarea cu mijloace de semnalizare 
perfectionale si de dirijare automata a traficului; 

e) realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu din interiorul oraselor; 
f) sistematizarea retelei de drumuri pe principiul inelar – radial; 
g) executarea lucrarilor de construire, modernizare si intretinere a strazilor si a drumurilor 

numai pe baza planurilor si documentatiile de urbanism, studiilor de circulatie si de trafic, 
cu respectarea procedurilor tehnice de executie pentru: 

- executarea imbracamintilor din pavaje de piatra bruta , 
- repararea imbracamintilor asfaltice; 
- executia fundatiilor de piatra sparta intr-un singur strat; 
- executia lucrarilor de incadrare a imbracamintilor; 
- montarea bordurilor din beton pe fundatie de beton; 
-turnarea prin asternere mecanica a covoarelor asfaltice subtiri din mortar bituminos preparat la 
cald; 
- amenajarea domeniului public pentru evenimente deosebite; 
- amenajarea si intretinerea parcarilor; 
- executarea stratului rutier din materiale granulare stabilizate cu ciment; 
- executarea stratului de fundatie din agregate in amestecuri optimale; 
- intretinerea si repararea drumurilor publice; 
- executarea straturilor bituminoase cilindrate din mixturi asfaltice; 

h) realizarea planurilor cadastrale, cu materializarea pe planuri a infrastructurii tehnico-
edilitare aferente; 

i) coordonarea operatorilor de servicii publice de gospodarie comunala la efectuarea 
lucrarilor de orice natura la infrastructura tehnico-edilitara a localitatii;     

 1.7. -  In functie de intensitatea traficului, drumurile publice vor fi prevazute cu statii amenajate in 
afara fluxului circulatiei pentru oprirea mijloacelor de transport in comun. Semnalizarea unitara si 
amenajarea acestora se asigura de catre consiliul local al comunei Crasna. 
1.8.-Aceste masuri se vor regasii obligatoriu in contractele incheiate de societatea careia i s-a 
delegat serviciul public de administrare a domeniului public si privat, in care parte este Consiliul 
Local al comunei Crasna. 
1.9. - Alte obiective: 

- continuitatea serviciului; 
- ridicarea continua a standardelor si indicatorilor de performanta a serviciilor prestate; 
- protectia si conservarea mediului natural si construit; 
- mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica; 

Art.2. - Principalele obiective de ordin financiar , economic si de mediu urmarite de Consiliul Local 
al Comunei Crasna vizeaza : 
2.1.-Organizarea si desfasurarea pe principii si criterii concurentiale a activitatii prestate ; 
2.2.-Protejarea autonomiei financiare a societatii ; 
2.3.-Reflectarea costului efectiv al prestatiei in strucura si nivelul tarifului si preturilor ; 
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2.4.-Ajustarea periodica a preturilor si tarifelor ; 
2.5.-Contractarea  de credite bancare interne si externe pentru  societatea careia I s- delegate 
serviciul public care face obiectul acestui caiet de sarcini, garantate de Consiliul Local in vederea  
finantarii programelor de investitii pentru extinderea, dezvoltarea , reabilitarea si/ sau modernizarea 
drumurilor, soselelor, cladirilor , scolilor si spitalelor aflate in patrimoniul Consiliului Local, 
precum si a altor investitii ; 
2.6.-Atragerea de fonduri nerambursabile pentru lucrari specifice obiectului de activitate al 
societatii careia i s-a delegat serviciul public de adminisrarea a domeniului public si privat care face 
obiectul acestui caiet de sarcini; 
2.7.-Atragerea de transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local pentru obiectivele incluse in 
cadrul unor programe de investitii realizate cu sprijin financiar extern, la a caror finantare participa 
si Guvernul. 
2.8.Corelarea  lucrarilor prestate de operator cu programele de dezvoltare economica ale Comunei 
2.9.-Stabilirea strategiei de dezvoltare si functionare a operatorului, tinand seama de programele de 
mediu si reglementarile in vigoare referitoare la protectia si conservarea mediului, asigurarea 
securitatii si a igenei publice; 
2.10.-Aprobarea programelor de lucrari ale operatorului , pe baza unor studii de prefezabilitate si 
fezabilitate; 
Art.3. -Consiliul Local mai are ca obiective:  
3.1.- Gestionarea activitatii operatorului , pe criterii de competitivitate, dupa criteriul raport cost-
calitate pentru serviciile prestate. 
3.2.-Promovarea, dezvoltarea si reabilitarea domeniului public , care intra sub incidenta obiectului 
de activitate al societatii ; 
3.3.-Modernizarea si controlul periodic al activitatii  operatorului, si promovarea unor masuri 
adecvate in cazul in care serviciile publice prestate nu respecta nivelurile de calitate si indicatorii de 
performanta ai serviciilor; 
3.4.-Elaborarea si aprobarea unor indicatori de performanta cat mai inalti pentru activitatea 
operatorului; 
3.5.-Stabilirea politicilor si strategiilor privind gestinarea drumurilor si strazilor , precum si a altor 
investii , dupa informarea si consultarea periodica a cetatenilor; 
 
 
 CAP.II. SARCINILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
CRASNA IN CEEA CE PRIVESTE REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DELEGAT 

 
Art.4.Sarcinile Consiliului Local al Comunei Crasna sunt: 

1.sa asigure un mediu de afaceri concurentiale si transparent si sa asigure un tratament egal tuturor 
operatiunilor; 
2.sa aduca la cunostinta publica, in conditiile legii, hotararile si dispozitiile al carui obiect il 
constituie activitatea operatorului; 
3. sa respecte si sa indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de delegare a gestiunii; 
4. sa achite contravaloarea prestatiilor efectuate de operator; 
5. sa pastreze confidentialitatea, in conditiile legii, a informatiilor cu privire la activitatea 
operatorului, altele decat cele publice; 
6. sa notifice de urgenta, tuturor partenerilor contractuali in care operatorul  ii apara interesele, 
faptul ca acesta este abilitat si indrituit cu puteri depline in administrarea, gestionarea, 
monitorizarea si urmarirea contractului in cauza; 
7. sa –si indeplineasca toate obligatiile privind: achitarea la termen a pretului prestatiei catre 
operator, asigurarea fondurilor pentru derularea investitiilor sau activitatilor in domeniul care face 
obiectul gestiunii delegate  si a  altor obligatii pecuniare ce rezulta din fiecare contract in parte; 
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8. sa depuna toate diligentele in vederea asigurarii unei bune relatii contractuale in contractele in 
care Consiliul Local este parte, prin operatorul caruia i s-a delegat gestiunea; 
9. sa aprobe programul de lucrari si documentatia tehnica a lucrarilor de investitii in conformitate 
cu Legea Finantelor Publice Locale si a celorlalte prevederi legale. 
10.sa aprobe preturile si tarifele propuse de operator, sa verifice si sa solicite refundamentarea 
acestora daca acest lucru se impune; 
11. sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu respecta parametrii de eficienta , la care s-a 
angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu exceptia situatiilor care nu angajeaza raspunerea 
operatorului; 

Art.5.Sarcinile operatorului sunt: 
1.-de a efectua achizitii publice potrivit reglementarilor legale in vigoare; 
2. -sa presteze servicii Consiliului Local al comunei Crasna cu care a incheiat contractul de delegare 
a gestiunii, in conformitate cu clauzele prevazute in contract si in prezentul caiet de sarcini, precum 
si altor utilizatori prin perceperea unor tarife si/ sau preturi; 
3.-sa desfasoare toate activitatile ce-i sunt cerute conform contractului de delegare a gestiunii si 
prezentului caiet de sarcini ,cu profesionalism si spirit de raspundere, comportandu-se in asa fel 
incat beneficiarul, si anume Consiliul Local al Comunei Crasna, sa nu sufere nici o paguba sau 
prejudiciu moral in contractele in care este parte; 
4. -sa notifice, in timp util orice aspecte importante ce tin de derularea contractului in care este 
implicat; 
5. -sa informeze Consiliul Local al comunei Crasna si sa emita prognoze si analize fata de 
obiectivele vizate in fiecare contract in care este investit sa se implice, prin calitatea sa de prestator; 
6.-sa intocmeasca  programelor de activitati si a lucrarilor de investitii, precum si tarifelor si 
preturilor prestatiilor efectuate si sa le inainteze  spre  aprobare  Consiliului Local al Comunei 
Crasna; 
7.  -sa respecte indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul Local al comunei Crasna in caietul 
de sarcini si in contractul de delegare a gestiunii; 
8. -sa furnizeze autoritatilor administratiilor administratiei publice locale ale comunei Crasna 
informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii 
functionarii si dezvoltarii serviciilor prestate, in conformitate cu clauzele contractului de delegare a 
gestiunii si prevederilor legale in vigoare; 
9.-sa puna in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor 
de operare, inclusiv prin aplicarea prevederilor concurentiale prevazute de normele legale in vigoare 
privind achizitiile publice de bunuri, servicii si lucrari; 
10. -sa asigure finantarea pregatirii si perfectioanarii profesionale a propriilor angajati; 

 
                            CAP.III CLAUZELE FINANCIARE SI DE ASIGURARI 

 
Art.6. Finantarea cheltuielilor curente de functinare ale operatorului se vor asigura din bugetul 
propriu de venituri si cheltuieli al acestora ceeea ce nu exclude, in anumite conditii( prevazute de 
lege) si subventii de la bugetul local. 
Art.7. Cheltuielile curente pentru asigurarea functionarii propriu-zise a operatorului se asigura 
prin:incasareade la beneficiar pe baza tarifelor si preturilor aprobate de Consiliul Local al Comunei 
Crasna a unor sume reprezentand contrvaloarea srviciilor prestate si eventual prin subventii de la 
bugetul local ,cu respectarea urmatoarelor conditii: 
a) organizarea si desfasurarea pe principii si criterii comerciale si concurentiale a activitatii 

prestate; 
b) protejarea autonomiei financiare a societatii; 
c) reflectarea costului efectiv al prestatiei in structura si nivelul tarifelor si preturilor; 
d) ajustarea periodica a preturilor si tarifelor; 
e) recuperarea integrala acheltuielilor curente prin tarife si preturi; 
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f) calculare, inregistraea si recuperarea uzurii fizice si morale a mijloacelor fixe aferente 
desfasurarii activitatii prin redevente 

Art.8. - Finantarea si realizarea investitiilor aferente obiectului de activitate al operatorului se face 
cu respectare legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea 
investitiilor publice, a legislatiei privind achizitiile publice de bunuri, servicii si lucrari si cu 
respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in constructii, urbanism si 
amenajarea teritoriului; 
Art.9 - Finantarea cheltuielilor de investitii se va realiza prin : 

a) subventii de la bugetul local; 
b) credite bancare, interne si externe, garantate de autoritatea publica locala; 
c) sprijin nerambursabil; 

d) transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local pentru obiectivele incluse in cadrul unor 
programe de investitii realizate cu sprijin financiar extern, la a caror finantare participa si 
Guvernul; 
e) alte surse constituite potrivit legii 

Art.10. - Nivelul preturilor si sau al tarifelor pentru plata seviciilor prestate se fundamenteaza si este 
determinat de obligatiile operatorului pentru asigurarea calitatii si urmarirea activitatii de construire, 
modernizare, exploatare si intretinere a strazilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, apasajelor 
rutiere rutiere si pietonale subterane si supraterane, precum si ascolilor, spitalelor si acladirilor 
aflate in patrimoniul Consiliului Local Crasna, precum si urmarire a ctivitatii de retele edilitare si 
investitii ( obligatii ce deriva din contractul de delegare a gestiunii), care genereaza costuri. 
Art. 11 -  Nivelul tarifelor se fundamenteaza de asemenea si pe baza amortismentelor aferente 
capitalului imobilizat in active corporae si necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a 
dobanzilor aferente imprumuturilor contractate; 
Art.12.- Aprobarea preturilor si tarifelor se face de catre Consiliului Local al comunei Crasna, 
conform legii. 

Art. 13- Dimensionarea pretului prestatiei are in vedere acoperirea integrala a: 
a) cheltuielilor de personal la nivelul organigramei si statului de functii aprobate de Adunarea 

Generala a Actionarilor; 
b) sa acopere cheltuielile curente de intretinere si exploatare necesare desfasurarii activiatii; 

Art.14.- preturile si tarifele aprobate trebuie sa asigure prestarea serviciilor ce fac obiectul 
contractului de delegare a gestiunii la nivelurile de calitate si la indicatorii de performanta stabiliti 
prin contractul de delegare si regulamentul de serviciu (anexa la contract); 
Art. 15- Pretul prestatiei este stabilit anual cu defalcare pe trimestre si luna; 
Art. 16 - Pretul prestatiei se va actualiza in raport cu prestatiile efectuate de operator in toate 
cazurile cand: 

a) s-au efectuat cheltuieli suplimentare aprobate de Consiliul Local sau Primarie, dupa caz; 
b) au avut loc cresteri de cheltuieli de personal conform prevederilor legale si a contractelor 

colective de munca; 
c) s-au efectuat cheltuieli suplimentare la solicitarea Primariei; 
d) in alte cazuri neprevazute care au incidenta cu activitatea prestata sau reiesite din derularea 

contractelor; 
Art.17. - Plata serviciilor prestate de operator in baza programului stabilit de  Consiliului Local al 
Comunei Crasna se va efectua prin ordin de plata, in contul  operatorului, pana la data de 15 ale 
lunii in curs pentru luna urmatoare, pe baza de factura emisa de acesta; 
Art.18. - Plata se va efectua lunar de Consiliul Local la nivelul pretului prestatiei, urmand ca 
regularizarea sa se realizeze trimestrial. La finele anului, pe baza cheltuielilor efectuate si a 
programului realizat se va proceda la regularizarea anuala finala. Regularizarea finala vizeaza 
acoperirea costurilor generate de desfasurarea obiectului contractului de delegare a gestiunii. 
Art.19. - Toate celelate plati si obligatii contractuale ce cad in sarcina exclusiva a Consiliului Local 
si care rezulta din contractele in care este parte vor fi preluate de operator ,intr-un mod si termen 
util pentru a nu contravenii prevederilor contractuale deja existente. 
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Art.20. –Operatorului  ii revine sarcina de a notifica in timp util toate aspectele ce tin de derularea 
platilor si altor obligatii pecuniare. 
 

CAP.IV. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE OPERATOR IN DERULAREA 
SERVICIULUI 

 
Art.21..Initial operatorul isi va desfasura activitatea cu mijloacele materiale preluate ca urmare a 
reorganizarii Serviciului Public de gospodărie comunală , ce sunt nominalizate in: 
-inventarul bunurilor proprietate publica si privata aferente operatorului; 
-procesul-verba de predare –preluare a bunurilor necesare serviciului delegat, anexe la contractul de 
delegare a gestiunii.  
Art.22.Investitiile care se realizeaza din fondurii proprii ale operatorului raman in proprietatea sa pe 
toata durata contractului de delegare a gestiunii si se vor amortiza de catre operator pe toata durata 
contractului de delegare a gestiunii in conditiile legii. 
Art.23.Operatorul mai poate  primi in proprietate bunuri mobile si imobile prin hotarari ale 
Consiliului Local ,necesare desfasurarii activitatii , precum si prin donatii si sponsorizari. 
Art.24. Indiferent de modul de intrare in proprietate a bunurilor necesare desfasurarii activitatii 
operatorului , acestea vor ramane in proprietatea  sa, avand regim juridic  de bunuri ce apartin 
domeniului public si privat al autoritatii publice locale.  

 
CAP.VII OBLIGATIILE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI, A SANATATII PUBLICE SI 

DE SIGURANTA IN EXPLOATARE 
 
Art.25. Obligatiile privind protectia mediului, a sanatatii publice si de siguranta in exploatare, sunt 
stabilite conform legislatiei in vigoare. 
 

CAP.VIII DATELE NECESARE IDENTIFICARII EXACTE A SERVICIULUI CARE 
FACE OBIECTUL DELEGARII DE GESTIUNE. ARIA IN CARE SE DESFASOARA 

ACTIVITATEA . 
 
Art.26.Delegarea de gestiune va avea ca obiect principal de activitate urmarirea, gestionare, 
coordonare, controlul si asigurarea lucrarilor de construire, modernizare, exploatarea si intretinerea 
strazilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere si pietonale subterana si supraterane, 
precum si de investitii. 
Art.27.Obiectul de activitate al societatii se realizeaza prin : 
-urmarirea executarii lucrarilor de construire , modernizare si intretinerea strazilor si a drumurilor in 
stransa concordanta cu documentatiile de urbanism si pe baza studiilor de circulatie si de trafic ; 
- verificarea starii tehnice a strazilor, identificarea si localizarea degradarilor produse in carosabil si 
remedierea operativa a acestora ; 
- urmarirea cresterii eficientei lucrarilor de construire, reabilitare si intretinere a strazilor si a 
drumurilor prin adoptarea unor solutii materiale si tehnologii performante; 
- urmarirea asigurarii lucrarile de investitii si reparatii curente la unitatile de invatamant 
preuniversitar, spitale, cladiri ,aflate in patrimoniul Consiliului Local ; 
- urmarirea asigurarii de investitii privind dotarea cu retele edilitare si constructii de locuinte si 
reabilitare a cladirilor din patrimoniul municipalitatii Crasna ; 
- emiterea autorizatiilor de incepere a lucrarilor pentru lucrarile care se desfasoara pe domeniul 
public( apa, gaze, electrice, canalizare, termoficare ) 
- perceperea de  tarife in conformitate cu hotararile Consiliului Local pentru serviciul de 
identificare, urmarire a organizarilor de santier ocazionate de lucrari la reteaua stradala. 
- Asigurarea evidenta privind retelele de alimentare si de preluare a apelor uzate in reteaua publica 
de canalizare , a retelelor de distributie si transport a agentului termic, precum si a gazelor naturale 
pentru toate strazile din municipiul Ploiest. 
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Art.28. Toate aceste activitati se vor realiza pe baza unui program aprobat de  Consiliul Local al 
Comunei Crasna, in conformitate cu care operatorul   contracteaza lucrari in vederea realizari 
obiectului de activitate conform contractului de delegare a gestiunii, in numele autoritatii publice 
locale. 
Art.29.Operatorul  va indeplini atributiile sus mentionate in limita si numai in conformitate cu  
programului de lucrari si sumele alocate cu aceasta destinatie  de catre Consiliul Local.   
Art.30 Obiectul de activitate al societatii se va realiza , in general , prin contractarea de lucrari si 
servicii , operatorul raspunzand in acest caz pentru buna derulare a acestora , in termenele si 
conditiile contactuale. 
Art.31.Activitatile ce fac obiectul delegarii de gestiunii se vor desfasura in aria de cuprindere a 
domeniului public si privat apartinand Comunei Crasna, ceea ce nu exclude prestarea de servicii 
catre alti utilizatori,  pe principii de eficienta economica ,care sa degreveze bugetul local de anumite 
alocatii, sau care sa asigure investitii proprii. 

 
CAP.IX OBLIGATIVITATEA FUNCTIONARII OPERATORULUI IN REGIM DE 

CONTINUITATE SI PERMANENTA 
 

Art.32.Operatorul are obligatia de a functiona in regim de continuitate si de permanenta in conditiile 
indeplinirii indicatorilor de performanta, mentionati in  CAP.I din prezentul caiet de sarcini. 
 

CAP. X. CONDITII IMPUSE DE NATURA SEVICIILOR CE FAC OBIECTUL 
DELEGARII DE GESTIUNE 

 
Art.33.Operatorul va lua toate masurile pentru respectarea normelor generale de protectie a muncii 
si a normelor speciale de protectia muncii, pentru toti salariatii proprii. 
Art.34.Operatorul va lua toate masurile pentru conservarea patrimoniului public incredintat prin 
contractul de delegare a gestiunii. 
Art.35.In contractele a caror incheiere o asigura si in care este parte Consiliul Local, va urmari , in 
mod obligatoriu, includerea urmatoarelor clauze: 
-conditii de exploatare in siguranta a lucrarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare; 
-conditii privind conservarea patrimoniului public 
-conditiile privind protectia mediului in conformitate cu legislatia in vigoare; 
-conditii privind protectia muncii, in conformitate cu legislatia in vigoare; 
-conditii impuse de organele de sanatate publica in conformitate cu legislatia in vigoare; 
-conditii impuse de acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, daca este 
cazul 
-conditii de adaptare treptata la normele Uniunii Europene. 
 
 


