
Proiect de hotărâre nr. 32 din 21 martie 2022 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
ORAŞUL LITENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitățile de salubrizare menajeră în orașul Liteni, 

județul Suceava; 

 
 Consiliul Local al oraşului Liteni, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului Liteni;  
- Raportul întocmit de Direcţia de Administrare Servicii Publice înregistrat la nr. 3539 din 

18 martie 2022; 
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi 

privat al oraşului, administrarea serviciilor publice furnizate, activităţi sportive 

- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor; 

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 82/2015  privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare 

a localităţilor,  Ordinul  nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor, emise de Autoritatea Naţională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Liteni nr. 56 din 30 noiembrie 2007, privind 

aprobarea înfiinţării Serviciului de salubrizare al oraşului Liteni, judeţul Suceava; 
- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Liteni nr. 39 din 30 august 2019, privind 

stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare din oraşul Liteni, în 

conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Liteni nr. 2 din 22 ianuarie 2020, privind 

aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de salubrizare al 
oraşului Liteni, judeţul Suceava 

  În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. “d"  şi alin (7) lit. „n”, art. 139 alin (1),  şi art. 

196 alin (1) lit. „a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

Art. 1 – Aprobă Caietul de sarcini pentru activitățile de salubrizare menajeră în 
orașul Liteni, județul Suceava, conform anexei,  care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 Art. 2  – Primarul oraşului Liteni va aduce la îndeplinire prevederilor prezentei 

hotărâri. 
 Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

oraşului Liteni şi Direcţia de Administrare Servicii Publice. 



 Art. 4 – La data adoptării prezentei, se abrogă orice prevederi contrare acesteia. 
 Art. 5 – Secretarul general al oraşului va comunica prezenta hotărâre factorilor 

interesaţi şi va proceda la aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Primăriei Oraşului Liteni şi prin publicare pe site-ul propriu www.primaria-liteni.ro. 

 
 

 
INIŢIATOR, 

Primar Onisii Tomiţă 
 

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretarul general al oraşului  

Mihai Balan 

 

 

Liteni, 21 martie 2022 
 

 

  

http://www.primaria-liteni.ro/


Anexa la proiectul de hotărârea nr. 32 din 21 martie 2022 

 

 

 

CAIET DE SARCINI PENTRU ACTIVITĂȚILE DE 

SALUBRIZARE MENAJERĂ ÎN ORAȘUL LITENI, JUDEȚUL 

SUCEAVA 

 

 
  



     Introducere. 

     Date despre UATO Liteni, jud. Suceava 

Liteni este un oraș în județul Suceava, Moldova, România, format din satele: 

 Rotunda 

 Roșcani 

 Siliștea 

 Corni 

 Vercicani 

 

Liteni este așezat în partea sud-estică a județului Suceava, la confluența râurilor Suceava și Siret față 

de reședința județului, municipiul Suceava, Liteni este situat la o distanță de 28 km de Municipiul 

Suceava și la o depărtare de 30–40 km de municipiile Botoșani, Fălticeni și Pașcani. 

   

Teritoriul orașului Liteni se limitează la: 

 nord cu comunele Udești și Fântânele, 

 vest cu comuna Vulturești, 

 sud cu sud orașul Dolhasca și comuna Dolhești, 

 est cu comunele Vorona și Tudora din județul Botoșani. 

 

Relieful orașului Liteni a fost influiențat de evoluția paleogeografică și reprezintă continuarea marii 

unități geostructurale a platformei moldo-podolice, scufundată la o adâncime de peste 1500 metri. 

Peste acest cristalin precambrian urmează cuvertura de sedimente necutate paleozoice, mezozoice și 

neozoice. 

 

Interacțiunea factorilor externi ca apa, aerul, temperatura a avut drept rezultat un relief caracterizat 

de forme structurale, sculpturale și acumulative. Datorită acțiunii de modelare a factorilor externi, în 

primul rând al apelor curgătoare, relieful orașului capătă aspect colinar-deluros. Altitudinea variază 

între 235 metri (în aval de confluența râului Suceava cu râul Siret) și 493 metri (Dealul Pleșa). 

 

Populația: 10.250 persoane, dispuși  4 500 de locuințe individuale. 

 

Situația actuală a activităților de colectare separata si transportul separat al deșeurilor municipale si al 

deșeurilor similare fracția umeda si fracția uscata si colectarea și transportul deșeurilor provenite din 

locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora din 

cadrul serviciului  public de salubrizare pe raza UATO Liteni, județul Suceava 

 

La momentul actual, activitățile de colectare separata, transportul separat al deșeurilor municipale si al 

deșeurilor similare fracția umeda si fracția uscata și sortarea deșeurilor din cadrul serviciului public de 

salubrizare in UATO Liteni se realizează în baza a trei contracte de servicii încheiate cu operatorul 

autorizat SC RITMIC COM SRL. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83lticeni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99cani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ude%C8%99ti,_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_F%C3%A2nt%C3%A2nele,_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vulture%C8%99ti,_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dolhasca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dolhe%C8%99ti,_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vorona,_Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tudora,_Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Precambrian


     Capitolul I Obiectul caietului de sarcini 

Articolul 1  

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de 

salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în 

condiții de eficiență și siguranță. 

Articolul 2  

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în 

vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare. 

Articolul 3  

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de 

colectare separata si transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare fracția 

umeda / fracția uscata, sortarea deșeurilor  în vederea diminuării cantității/costurilor de depozitare la 

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID)  Moara si colectarea și transportul deșeurilor 

generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora din cadrul 

serviciului  public de salubrizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. 

Articolul 4  

1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la 

nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare 

a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau 

altele asemenea. 

2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, 

inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele 

normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de s a lubrizare. 

3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la 

prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul 

prestării serviciului de salubrizare, așa cum este descris în Regulamentul Serviciului Public de 

salubrizare al UATO Liteni, jud. Suceava, aprobat prin HCL nr. 2 din 22.01.2020. 

4) Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului public de 

salubrizare al UATO Liteni, jud. Suceava, completate sau rectificate în conformitate cu cele din 

OUG 92/2021, Legea 51/2006 și Legea 101/2006. 



     Capitolul II Cerințe organizatorice minimale 

Articolul 5  

Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura: 

a. respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, 

protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor; 

b. exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat  

c. respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți în prin Regulamentul serviciului 

de salubrizare menajera al UATO Liteni, jud. Suceava, anexă la contractul de delegare. 

d. furnizarea în termen către autoritatea administrației publice locale, A.N.R.S.C., APM, a 

informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora 

prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii; 

e. prestarea activităților de colectare separata si transportul separat al deșeurilor municipale si 

al deșeurilor similare fracția umeda si fracția uscata de la toți utilizatorii din raza UATO 

Liteni, județul Suceava precum si colectarea și transportul deșeurilor pe bază de comandă, 

provenite din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau 

exterioară a acestora din cadrul serviciului  public de salubrizare la toți utilizatorii din raza 

UATO Liteni, jud. Suceava,  colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în 

stare de curățenie a spațiilor destinate depozitării recipientelor de precolectare;  

f. aplicarea de metode performante de management care să conducă la realizarea țintelor de 

reciclare, respectiv reducerea costurilor de operare și a cantităților de deșeuri eliminate prin 

depozitare; 

g. elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți; 

h. realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a 

acestora; 

i. ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea lunară a situației către autoritățile 

publice  locale și altor autorități competente, conform reglementărilor legale în vigoare; 

j. personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract; 

k. conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de 

intervenție; 

l. dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților 

în condițiile stabilite prin contract; 

m.  dotarea contracost a utilizatorilor persoane fizice sau  juridice care încheie contract direct, 

cu recipienți corespunzători (colorați/inscripționați) pentru a realiza colectarea selectivă a 

deșeurilor la sursă, 

n. înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;  

o. evidența zilnică orelor de funcționare a utilajelor; 

p.  prezentarea în fiecare an până la data de 10 decembrie a Fișei de fundamentare pentru 

stabilirea tarifelor la activitățile specifice serviciului de salubrizare, pentru fundamentarea/ 

aprobarea taxelor speciale specifice serviciului de salubrizare de către autoritățile 

deliberative ale UATO Liteni. 

q. respectarea programului/traselor de colectare a deșeurior municipale fracția umedă si a 

deșeurilor reciclabile fracția uscată, stabilite/aprobate de autoritățile administrației publice 

locale ale UATO Liteni. 

r. asigurare trasabilității zilnice a deșeurilor colectate, atât pentru fracția umedă, cât și pentru 

fracția uscată, prin cântârire autorizată și emiterea Formularului de încărcare-descărcare a 

deșeurilor, după terminarea programului zilnic de colectare. 

https://lege5.ro/Gratuit/geytkmzsgy/norma-metodologica-de-stabilire-ajustare-sau-modificare-a-tarifelor-pentru-activitatile-specifice-serviciului-de-salubrizare-a-localitatilor-din-09072007?pid=32043138#p-32043138
https://lege5.ro/Gratuit/geytkmzsgy/norma-metodologica-de-stabilire-ajustare-sau-modificare-a-tarifelor-pentru-activitatile-specifice-serviciului-de-salubrizare-a-localitatilor-din-09072007?pid=32043138#p-32043138


Capitolul III - Activitățile care fac parte din delegarea gestiunii serviciului de salubrizare menajera 

de pe raza UATO Liteni, jud. Suceava 

Articolul 6  

Activitățile componente ale serviciului public de salubrizare menajeră pentru care se organizează 

prezenta procedură sunt: 

a. Colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind 

din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce 

atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, 

fracția umedă și fracția uscată;  

b. Colectarea, transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor voluminoase provenite de la 

populație, instituții publice și agenți economici; 

c. Colectarea, transportul și valorificare/eliminarea deșeurilor provenite din locuințe, generate 

de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora pe bază de 

comandă; 

d. Sortarea deșeurilor municipale, fracția uscată; 

e. Transportul deșeurilor reziduale rezultate din sortarea fracției uscate și a deșeurilor 

municipale fracția umedă, la depozitul ecologic din cadrul CMID Moara; 

Articolul 7  

Obiectivul general al contractului de delegare este de a asigura un sistem eficient de colectare și 

transport a deșeurilor municipale, inclusiv fracții de deșeuri colectate separat, la cerere, de pe raza 

UATO Liteni, județul Suceava, în beneficiul sănătății publice și a mediului înconjurător cu respectarea 

dispozițiilor legale privind colectarea, transportul, sortarea, reciclarea și  depozitatrea controlată. 

Raport anual consolidat se va depune nu mai târziu de 31 ianuarie și va cuprinde următoarele 

informații și documente: 

      (1) plata tuturor impozitelor si a taxelor de asigurări si sociale, de șomaj si de sănătate datorate; 

      (2) înmatriculare a vehiculelor utilizate, 

      (3) control tehnic al vehiculelor si de încadrare in normele de control al emisiilor, 

      (4) ținta de colectare separată a deșeurilor municipale, contribuind la reducerea cantității 

deșeurilor depozitate la CMID Moara. 

      (5)  copii conforme după autorizații/avize care condiționează funcționarea/desfășurarea activității. 

Secțiunea 1 – Colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 

provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, 

fracția umedă și fracția uscată 

Articolul 8  

(1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de Colectare și transport separat al 

deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie 

și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de 

echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, fracția umedă și fracția uscată, în 

condițiile legii, în aria UATO Liteni, județul Suceava. 

(2) Colectarea deșeurilor municipale se realizează pe minim 2 fracții: 

a. Fracția umedă, așa cum este descrisă în Regulamentul serviciului; 

b. Fracția uscată, așa cum este descrisă în Regulamentul serviciului; 

 



Articolul 9    

       (1) În conformitate cu H.C.L. Nr. 26 /2011, pe raza UATO Liteni, cetăţenii, agenţii economici şi 

instituţiile au obligaţia permanentă să dețină puncte de colectare selectivă deșeurilor și de a colecta 
selectiv deşeurile pe fracţii, în recipienţi inscripţionaţi şi coloraţi astfel: Negru (N) sau Zincat (Zn), 

pentru deşeuri menajere, Verde (V), pentru deşeuri din sticlă, Albastru(A), pentru deşeuri hârtie -
carton, Galben(G), pentru deşeuri din plastic. 

       (2) Pe raza UATO Liteni, sunt amenajate platforme de depozitare și colectare deșeuri conținând 

următoarele tipuri de recipienți; 

- 50 puncte colectare selectivă deșeuri, dotate cu 4 EUROPUBELE/240 l fiecare, colorate (V, A, 

G, Zn,); 

- 2 PUNCTE colectare DEEE, dotate cu 1 container/1100 l, colorat (V) și o boxă de 9 mp, 

destinate exclusiv pentru preluare de către colectori autorizați în domeniu; 

- platformă TIP 4 – 30 buc. dotate cu 4 containere/1100 l fiecare, colorate  (V, A, G, Zn), 

preluate în utilizare de la ADIGD Suceava; 

- platformă TIP 5 – 15 buc. dotate cu 5 containere/1100 l fiecare, colorate   (V, A, G, 2 Zn), 

preluate în utilizare de la ADIGD Suceava. 

Articolul 10  

      (1) Numărul de locuitori din aria de operare este de 10 250 locuitori înregistrați, dispuși în 4 500 

de gospodării individuale. Pe raza UATO Liteni nu există asociații de proprietari.  

      (2) Populația deservită prin ridicarea deșeurilor din poartă-în-poartă este de 6722 locuitori dispuși 

în 3088  gospodării individuale. 

      (3) Populația deservită de cele 95 PLATFORME/PUNCTE colectare selectivă deșeuri, este de 3528 

locuitori dispuși în 1412 locuințe individuale. 

     (4) Colectarea deșeurilor se face după programul stabilit de autoritățile administrației publice 

locale ale UATO Liteni, din recipienții speciali a celor 95 platforme/puncte colectare selectivă a 

deșeurilor și din din poartă – în – poartă din saci menajeri sau din recipienții individuali în care au fost 

depozitate deșeurile. 

      (6) Cade în sarcina operatorului de salubrizare să doteze cu saci menajeri transparenți fiecare 

godpodărie individuală care predă deșeuri reciclabile fracție uscată în timpul programului de 

colectare. 

Articolul 11  

Agenții economici și a instituțiile publice din aria de operare, sunt prezentate în Anexa nr. 1 la caietul 

de sarcini. 

Articolul 12  

Graficul de colectare a deșeurilor municipale, fracția UMEDĂ și fracția USCATĂ și a celor voluminoase 

de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice, este prezentat în Anexa nr. 2 la 

caietul de sarcini. 

Articolul 13  

Cantitatea medie zilnică de deșeuri municipale  generată  la nivelul UATO LITENI este de 3,22 tone, 

prezentată în Anexa nr. 3 la caietul de sarcini. 

Articolul 14  

Cantitatea totală de deșeuri municipale ce urmează a fi transportate este de 1175 tone anual, 25 

tone deșeuri voluminoase și 100 tone deșeuri din construcții și demolări conform Anexei 4 la Caietul 

de sarcini. 

Cantitățile de deșeuri pentru tarifele solicitate la art. 52 din prezentul Caiet de sarcini se regăsesc tot 



în Anexa 4 la caietul de sarcini. 

Articolul 15  

      (1) Operatorul va trebuie să dețină dotările minime cu mijloace de colectare și transport, conform 

Anexei 5 la prezentul caietul de sarcini. 

      (2) Operatorul va tine un jurnal zilnic al activităților, care va cuprinde cel puțin următoarele date: 

- traseul de colectare si codul acestuia; 

- conducătorul vehiculului; 

- cantitățile si categoriile de deșeuri colectate; 

- locația la care au fost transportate; 

- incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate si neprogramate, defecțiuni si 

accidente, activități de întreținere sau reparații si timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea 

vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.; 

- registre ale lucrărilor de întreținere si reparații realizate la fiecare echipament; 

- vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.); 

- plângeri si notificări primite si răspunsurile corespunzătoare; 

- problemele apărute si soluțiile folosite; 

- orice alte date înregistrate solicitate de Delegatar. 

Articolul 16  

      (1) Deșeurile municipale, fracția UMEDĂ, după colectare, se transportă la depozitul conform din 

cadrul CMID Moara sau se depozitează temporar în locația operatorului de unde se transportă cu 

mijloace de transport de mare capacitate la depozitul conform din cadrul CMID Moara. 

      (2) Operatorul va prezenta o justificare tehnico – financiară pentru varianta aleasă în cadrul 

propunerii tehnice. 

Articolul 17  

Deșeurile municipale, fracția USCATĂ, se sortează la stația de sortare deținută de operator sau cu 

care are încheiat un contract de colaborare, care trebuie să aibă o capacitate minimă de 5,0 tone/zi. 

Articolul 18  

Depozitul de deșeuri conform în care se va depozita fracția inutilizabilă (fracția umedă și fracția 

uscată inutilizabilă rezultată în urma sortării) este situat în localitatea Moara, jud. Suceava, 

componentă a CMID Moara. 

Articolul 19  

Prestarea activităților de Colectare și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 

similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și 

acumulatori, fracția umedă și fracția uscată, se va executa astfel încât să se realizeze: 

a. continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea 

prevederilor contractuale; 

b. corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului; 

c. controlul calității serviciului prestat; 

d. respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității; 

e. ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

f. respectarea regulamentului serviciului de salubrizare menajera aprobat de autoritatea 

administrației publice locale în condițiile legii; 

g. prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea 



costurilor de prestare a serviciului; 

h. asigurarea capacității de transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți 

utilizatorii din aria administrativ-teritorială a UAT Liteni; 

i. reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în 

normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate; 

j. îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul 

serviciului de salubrizare; 

k. asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr 

suficient. 

Determinarea cantităților de deșeuri colectate 

Articolul 20  

(1) Determinarea cantităților de deșeuri colectate se va face numai prin cântărire, pe cântare 

basculă cu verificare metrologică valabilă, pe raza UATO Liteni sau în locațiile autorizate a 

operatorului de salubrizare.  

(2) Cantitatea de deșeuri municipale colectată, se va determina prin cântărirea autogunoierei la 

terminarea programului de colectare a deșeurilor, astfel:  

a. dacă aceasta nu este încărcată complet, înainte de a părăsi UATO Liteni, cântărirea se va 

realiza la ieșirea din loclitate la una din locațiile ce vor fi desemnate de către UATO Litieni;  

b. dacă aceasta este încărcată complet, la intrarea autogunoierei în locația autorizată a 

operatorului, sau la depozitul conform CMID Moara, conform procedurii de lucru a 

operatorului prezentate în propunerea tehnică. 

(3) Cantitatea de deșeuri municipale fracție uscată confirmată pentru reciclare/valorificare se va 

determina după realizarea sortării deșeurilor din fracția uscată colectată.  

(4) Operatorul va prezenta procedură tehnică de lucru privind trasabilitatea deșeurilor 

municipale cu privire la cantitatea colectată/confirmată, precum și la înregistrarea/raportarea 

aferentă a cantităților predate pentru reciclare/ valorificare, inclusiv dovada deținerii și verificarea 

metrologică a cântarului. 

Secțiunea a 2-a - Colectarea, transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor voluminoase provenite 

de la populație, instituții publice și agenți economici 

Articolul 21  

1) Deșeurile voluminoase constau in deșeuri solide de dimensiuni mari (mobila, obiecte casnice, 

deșeuri textile, vegetale, lemnoase, obiecte de uz casnic, deșeuri de echipamente electrice și 

electronice etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de precolectare sau colectare a 

deșeurilor municipale. 

2) Deșeurile voluminoase vor fi depozitate de deținătorul acestora, in vederea preluării de către 

operatorul de salubrizare, in locurile stabilite de autoritățile UATO Liteni, județul Suceava unde exista 

cai de acces pentru mijloacele de transport. Daca acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului 

limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător in alte locuri special stabilite de autoritățile UATO Liteni 

sau direct la mijlocul de transport in locul, la data și ora stabilite, astfel încât sa nu fie incomodata 

circulația rutieră. 

Articolul 22  

1) Deșeurile voluminoase: mobila, obiecte casnice, deșeuri textile, vegetale, lemnoase - vor fi 

colectate periodic (trimestrial) de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și 

aprobat de  autoritățile UATO Liteni și comunicat populației și operatorilor economici. 



2) Autoritatea publica a UATO Liteni are obligația de a coordona colectarea, transportul, 

depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor municipale, provenite de la 

populație, instituții publice și operatori economici. 

3) După terminarea acțiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să 

igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin maturare și spălare. 

4) DEEE-urile vor putea fi transportate la cele două puncte de colectare special destinate acestui 

tip de deșeuri. DEEE-urile vor fi colectate separat de deșeurile municipale, de un alt operator 

autorizat conform legii, in cadrul a minim două campanii organizate anual în colaborare cu UATO 

Liteni cu operatorul desemnat printr-un alt contract. 

5) Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare, transport, depozitare și/sau 

valorificare a deșeurilor voluminoase (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) 

provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, in condițiile legii, provenite de pe aria 

administrativ-teritorială a UATO Liteni 

6) În cazul împrăștierii deșeurilor din containere sau vehicule în timpul colectării sau 

transportului până la locul de tratare/eliminare, Operatorul are obligația de a le îndepărta.  

7) Operatorul nu va avea obligația de a goli recipientele pentru deșeuri în următoarele cazuri:  

7.1) Dacă recipienții care aparțin clienților individuali nu sunt amplasați în afara proprietății 

acestora, pe domeniu public, la ora si data stabilită în program. 

7.2) Dacă proprietarii sau reprezentanții acestuia și-au neglijat responsabilitatea de a curăța de 

zăpadă aleile și șoseaua/trotuarul  din fața recipientului (dacă este necesar), cauzând un inconvenient 

serios pentru personalul Delegatului. 

Articolul 23  

Cantitatea anuală de deșeuri voluminoase estimată se regăsește în Anexa 4 la prezentul Caiet de 

sarcini. 

Articolul 24  

Pentru decontare operatorul trebuie să prezinte un sistem de evidență a gestionarii deșeurilor 

voluminoase din care sa rezulte: 

a. Data in care s-a realizat colectarea, transportul și punctul de depozitare în vederea sortării; 

b. punctele/traseele de colectare de unde s-a făcut colectarea; 

c. cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat, 

confirmate eventual de UATO Liteni; 

d. cantitățile de deșeuri rezultate in urma sortării, pe sortimente; 

e. cantitățile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea !or; 

f. cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri. 

Articolul 25  

Prestarea activităților de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase 

provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor municipale 

(mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) se va executa astfel încât să se 

realizeze: 

a. continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor 

contractuale; 

b. ridicarea deșeurilor voluminoase, neasimilate celor municipale, din punctele special 

amenajate la data și intervalul orar stabilit; 

c. corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului; 

d. controlul calității serviciului prestat; 



e. tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

f. respectarea regulamentului serviciului de salubrizare menajera aprobat de autoritatea 

administrației publice locale, in condițiile legii; 

g. prestarea activității pe baza principiilor de eficienta economica, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

h. asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantități de deșeuri din aria 

administrativ-teritoriala încredințată; 

i. îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului 

de salubrizare menajera; 

j. asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr 

suficient. 

Secțiunea a 3-a - Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de 

activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora (DCD); 

Articolul 26   

(1) Deșeurile din construcții și demolări (DDD) sunt deșeuri solide rezultate in urma demolării sau 

construirii clădirilor, șoselelor și a altor structuri. In mod uzual, aceste deșeuri conțin pământ vegetal, 

nisip, pietriș, substanțe gudronate sau rezultate din gudron, argi la, substanțe cu lianți bituminoși sau 

hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru 

acoperișuri, tencuieli și ipsos, pasta de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn 

și altele asemenea. 

(2) Deșeurile provenite din locuințe aflate în condominiu, generate de activități de reamenajare și 

reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora (DCD), vor fi colectate separat de operator, din 

locurile special amenajate pentru depozitarea lor. 

(3) Autoritatea publica a UATO Liteni, județul Suceava va amenaja/autoriza în condițiile legii o 

platformă pentru depozitarea temporară a deseurile din demolări (DCD) provenite din locuințe aflate 

în condominiu sau din locuințe unde nu există cai de acces conforme cu mijloacele de transport ale 

operatorului în vederea colectării. 

(4) Deșeurile DCD provenite de la gospodăriile individuale ori de la persoanele juridice cu care 

există contracte directe, vor fi colectate, pe bază de comandă, având ca bază tariful ofertat, în 

recipienți specializați de la locația acestora sau direct la mijlocul de transport al operatorului în 

locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.  

(5) Determinarea cantității de deșeuri din construcții, demolări amenajării interioare (DCD) 

generate de persoane fizice sau juridice, se face de către operatorul de salubrizare prin cântărire 

directă, la sursă, cantitatea de referință fiind cea prezentată în Anexa 4. 

(6) Operatorul va prezenta procedura tehnică de lucru privind trasabilitatea deșeurilor din 

demolări (DCD), care trebuie să conțină date cu privire la cantitatea colectată/confirmată/ 

înregistrată/depozitată/reciclată/raportată, inclusiv dovada cântăririi și verificarea metrologică a 

cântarului. 

(7) Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare, transport și depozitare a 

deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări (DCD), in condițiile legii, in aria UATO 

Liteni, județul Suceava. 

Articolul 27  

Deșeurile rezultate din activități de construcții și demolări, reparații și amenajări de clădiri, locuințe și 

spații cu alta destinație decât aceea de locuință, vor fi folosite astfel: 

o se vor transporta și se depozita la un spațiu autorizat, în condițiile legii, unde trebuie să fie 



supuse proceselor de tratare și procesare; 

o produsele rezultate se vor utiliza/reutiliza, în condițiile legii, prin grija operatorului; 

Articolul 28  

(1) Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către Orașul Liteni, va fi condiționată de 

existența unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare, pentru colectarea 

deșeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări și construcții (DCD). 

(2)  Executantul lucrării are obligația de a precolecta deșeurile rezultate din activitatea sa in 

containere specializate proprii sau puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare. Transportul, 

in vederea depozitarii deșeurilor rezultate din activitățile enumerate, se realizează in baza unui 

contract de prestări servicii. 

(3) Precolectarea se realizează numai in containere standardizate acoperite, fiind interzisa 

depozitarea deșeurilor provenite din activitatea de construcții și demolări pe platformele de 

precolectare a deșeurilor municipale, in recipientele sau containerele in care se depun deșeurile 

municipale. 

(4) Transportul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări se realizează in 

containerele in care s-a realizat precolectarea sau in basculante prevăzute cu sistem de acoperire a 

încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora in timpul transportului. 

(5) In cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări prin a căror manipulare 

se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajata in 

aer sa fie sub concentrația admisă. 

Articolul 29  

Eliminarea deșeurilor neutralizate se face cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de 

depozitare controlată, in sectoarele din cadrul depozitelor de deșeuri autorizate cu care operatorul 

are încheiat un contract. 

Articolul 30  

Deșeurile din construcții și demolări vor fi supuse proceselor de reciclare și recuperare, putând fi 

utilizate pentru diferite lucrări specifice sau valorificate, după ce au fost supuse procesării, 

neutralizării și pre-tratării in punctul de sortare. 

Articolul 31  

(1) Operatorul are obligația sa îndeplinească obiectivele de reutilizare, reciclare si alte operațiuni 

de valorificare materiala, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte 

materiale, a deșeurilor nepericuloase provenind din activități de construcții si demolări, cu excepția 

materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04, conform prevederilor OUG nr. 

196/2005, cu modificările si completările ulterioare, menționate în Regulamentul serviciului de 

salubrizare. 

(2) În cazul neîndeplinirii obiectivului de reutilizare, operatorul va achita penalitatea aferentă la 

Fondul de Mediu. 

Articolul 32  

Este interzisa abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public 

sau privat al UATO Liteni, județul Suceava. 

Articolul 33  

Operatorul trebuie sa aibă un sistem de evidență a gestionarii deșeurilor din construcții și demolări 

(DCD), din care sa rezulte: 

a. data in care s-a realizat colectarea, confirmarea utilizatorului, transportul și depozitarea la 



punctul de tratare, in vederea tratării; 

b. punctele de colectare sau utilizatorii de unde s-a făcut colectarea; 

c. evidența cantităților totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și 

privat; 

d. evidența cantităților de deșeuri rezultate in urma tratării, pe sortimente; 

e. evidența cantităților ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri. 

Articolul 34  

Prestarea activităților de colectare, transport și valorificare/depozitare a deșeurilor din construcții și 

demolări provenite de la populație, instituții publice și agenți economici se va executa astfel încât să 

se realizeze: 

a. continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor 

contractuale; 

b. ridicarea deșeurilor voluminoase, neasimilate celor municipale, din punctele special 

amenajate la data și intervalul orar stabilit; 

c. corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului; 

d. controlul calității serviciului prestat; 

e. tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului; 

f. respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației 

publice locale, in condițiile legii; 

g. prestarea activității pe baza principiilor de eficienta economica, având ca obiectiv reducerea 

costurilor de prestare a serviciului; 

h. asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantități de deșeuri din aria 

administrativ-teritoriala încredințată; 

i. îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului 

de salubrizare; 

j. asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr 

suficient. 

Secțiunea a 4-a Sortarea deșeurilor municipale 

Articolul 35  

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor municipale, în condițiile 

legii, provenite din aria UATO Liteni, județul Suceava. 

Articolul 36  

(1) Operatorul care desfășoară activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, va 

desfășura și activitatea de sortare a deșeurilor municipale fracția USCATĂ și va fi sprijinit constant de 

consiliul local pentru a introduce precolectarea selectivă a deșeurilor pe minim 2 fracții, UMED și 

USCAT la sursă. 

(2) Operatorul va dezvolta și aplica continu metode și sisteme de sortarea a deșeurilor la sursă 

pentru toți utilizatorii serviciului de salubrizare al UATO Liteni, având obligația permanentă de a 

reduce anual cantitatea de deșeuri eliminată prin depozitare la CMID Moara în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare. 

(3) În cadrul ofertei tehnice operatorul va prezenta procedura de lucru care o aplică pentru 

fiecare dintre categoriile de utilizatori ai serviciului de salubrizare al UATO Liteni pentru sortarea 

deșeurilor la sursă. 

(4) Operatorul va face dovada că deține/are acces/contract cu o stație de sortare autorizată 



pentru sortarea deșeurilor municipale, fracția uscată, în vederea sortării deșeurilor colectate de pe 

raza UATO Liteni, județul Suceava. 

Obligațiile operatorului 

Articolul 37  

(1) Principala obligație a operatorului va fi îndeplinirea prevederilor contractuale in condiții de 

maximă eficientă economică și conform reglementarilor in vigoare pentru a contribui la realizarea 

țintelor de reciclare impuse de autoritățile de mediu.  

(2) Operatorul va urmări prin sortarea deșeurilor municipale fracția uscata să producă maximul 

cantității de deșeuri reciclabile din cantitatea totală de deșeuri municipale fracția uscată colectată. 

(3) Transportul deșeurilor reziduale rezultate din sortare trebuie să se realizeze cu un raport 

calitate/cost cat mai bun de pe piață în perioada de derulare a contractului de delegare și pastrand 

un echilibru intre riscurile și beneficiile asumate prin contract.  

(4) Serviciile de salubrizare trebuie sa asigure prestarea activităților in regim de continuitate 

pentru toți utilizatorii din UATO Liteni, județul Suceava cu respectarea condițiilor legale specifice 

fiecărei activități. 

(5) Obligații ale Operatorului: 

o sa respecte toate clauzele asumate prin contractul de delegare, 

o sa furnizeze/raporteze către UATO Liteni sau alte instituții abilitate, informațiile 

solicitate și sa asigure accesul la toate informațiile necesare in vederea verificării și 

evaluării funcționarii și dezvoltării serviciului public de salubrizare, in conformitate cu 

clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale in vigoare; 

o sa pună in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea 

costurilor de operare și creșterea gradului de reciclare a deșeurilor. 

Articolul 38  

Sortarea deșeurilor municipale fracția uscată se face in scopul reducerii cantității de deșeuri eliminate 

prin depozitare la CMID Moara și pentru obţinerea a cel puţin 4 fracţii de deșeuri (hârtie, mase 

plastice, metale şi sticlă) așa cum este prevăzut la art. 2 alin. (5). din Legea 101/2006, cu respectarea 

dispoziților legale stabilite de art. 2 alin. (6) din Legea 101/2006 privind salubrizarea localităților. 

Articolul 39  

Activitatea de sortare a deșeurilor municipale fracția uscata este o componentă a serviciului public de 

salubrizare menajeră care face obiectul delegării de gestiune și cuprinde următoarele operații: 

o sortarea efectivă a deșeurilor municipale, fracția uscată, pe tipuri și categorii de deșeuri, din 

care să rezulte minim 4 frații de deșeuri respectiv: hârtie, mase plastice, metale şi sticlă 

o obținerea anual a unui procent de 75% deșeuri reciclabile din cantitatea totală de deșeuri 

municipale fracția uscată, acceptate în stația de sortare. 

o transportul și eliminarea către depozitul conform din cadrul CMID Moara a deșeurilor 

nereciclabile, rezultate in urma procesului de sortare; 

o transportul materialelor reciclabile la reciclatorul final; 

o raportarea lunară către UATO Liteni a cantităților de deșeuri reciclabile rezultate în urma 

sortării deșeurilor municipale fracția uscată, inclusiv a documentelor/informațiilor necesare 

transmiterii raportărilor UAT către OIREP. 

o evidența zilnică a trasabilității deșeuri sortate/gestionate. 

Articolul 40  

Operatorul serviciului de salubrizare, pentru activitatea ,,Sortare a deșeurilor municipale fracția  



uscată" va asigura: 

a. o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților. 

Locația punctului de sortare trebuie să îndeplinească condiții minime tehnice și de mediu. In 

oferta tehnica, ofertantul va preciza Punctul de sortare propus pentru efectuarea serviciului, 

inclusiv Autorizația de mediu. 

b. respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii. 

protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea 

incendiilor; 

c. exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat; 

d. respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin Regulamentul Serviciului 

public de salubrizare menajera a UATO Liteni, ori stabiliți după caz conform prevederilor 

legale în vigoare; 

e. furnizarea către autoritățile locale, de mediu și A.N.R.S.C. a informațiilor solicitate, accesul 

liber la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora se prestează serviciul de 

salubrizare. 

f. aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de 

operare și realizarea țintelor de reciclare a deșeurilor; 

g. elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forte proprii și cu terți; 

h. ținerea unei evidențe privind generarea și gestiunea deșeurilor, raportarea periodică a 

situației către autoritățile competente, sau altor instituții conform reglementărilor in vigoare; 

i. personalul necesar pentru prestarea activităților; 

Articolul 41  

Operatorul va face dovada deținerii sau a faptului că are acces/contract de prestare serviciu cu o 

stație de sortare autorizată, în condițiile legii, pentru sortarea deșeurilor municipale, fracția uscată. 

Articolul 42  

Cantitatea anuală de deșeuri municipale, fracția USCATĂ, care se va sorta este cea specificată în 

anexa nr. 4 la prezentul Caiet de sarcini. 

Articolul 43  

(1) Gestiunea deșeurilor reciclabile rezultate in urma sortării îi revine operatorului.  

(2) Eficienta in sortare. Pentru deșeurile municipale fracția uscată cantitatea de deșeuri pregătită 

pentru reutilizare și reciclare, netransportată la depozitul conform din cadrul CMID Moara, va 

reprezenta minim 75% din cantitatea totala de deșeuri municipale fracția uscata colectată de pe raza 

UATO Liteni și depozitată in Stația de sortare a operatorului. Acest indicator se va determina / stabili 

anual de autoritățile administrației publice locale cu respectarea prevederilor legale. 

(3) Operatorul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o procedură de lucru, pentru colectare/ 

acceptarea deșeurilor municipale, fracția uscată, în stația de sortare. 

Articolul 44  

(1) Autoritatea locală a UATO Liteni, județul Suceava are în vedere încheierea contractelor cu 

Organizațiile de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului (OIREP), în vederea recuperării 

cheltuielilor generate de colectarea, transportul, sortarea și pregătirea pentru reutilizare și reciclare a 

deșeurilor de ambalaje din deșeurile reciclabile rezultate în urma sortării. 

(2) În acest sens, în cadrul propunerii tehnice, operatorul va prezenta procedura de lucru pentru 

realizarea acestui deziderat. 

 



Secțiunea a 5-a Investiții în sarcina operatorului 

Articolul 45  

(1) Operatorul serviciului salubrizare are permisiunea și va putea dota, contra cost, utilizatorii 
persoane fizice sau juridice care au contract direct cu operatorul, cu 4 containere sau europubele/ 

240 litri fiecare (după caz), colorate pe fracții de deșeu, după cum urmează: Zincat (Zn) sau Negru (N) 
pentru deşeuri menajere, Verde (V) pentru deşeuri din sticlă, Albastru(A) pentru deşeuri hârtie-carton, 

Galben(G), pentru deşeuri din plastic. 
(2) Condițiile de livrare/dotare/plată a containerelor sau europubelelor vor fi stabilite în mod 

direct între operator și utilizator, în baza contractului direct semnat între aceste părți.  

Articolul 46  

(1) Fiecare container sau europubelă va fi inscripționată și colorată în conformitate cu H.C.L. Nr. 
26 /2011 a C.L. Liteni, conform fracţiei de deșeuri colectată astfel: Negru (N) sau Zincat (Zn) pentru 
deşeuri menajere, Verde (V) pentru deşeuri din sticlă, Albastru(A) pentru deşeuri hârtie-carton, 
Galben(G) pentru deşeuri din plastic. 

(2) În cazul în care din vina operatorului recipienții aflați în proprietatea/administarea UATO 

Liteni sunt deteriorați, operatorul are obligația în termen de 5 zile lucrătoare să-i înlocuiască cu 

recipienți de aceeași capacitate și calitate similară. 

 



      Capitolul IV – Aspecte procedurale 

Perioada de mobilizare și data programata pentru începere 

Articolul 47  

(1) Perioada de mobilizare reprezintă perioada dintre data semnării contractului și data de 

începere efectivă a activității și va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului. 

(2)  În timpul perioadei de mobilizare, Operatorul va identifica în vederea utilizării, întreaga 

infrastructură a serviciului de salubrizare al UATO Liteni, județul Suceava, și împreună cu autoritatea 

publica locala a UATO Liteni va implementa programul de colectare a deșeurilor, fracția UMEDĂ și 

fracția USCATĂ, de la toți utilizatorii serviciului de salubrizare, va anunța generatorii de deșeuri in 

legătură cu detaliile serviciilor de baza care fac obiectul Contractului și va planifica introducerea 

serviciilor. 

(3) Pentru mărirea eficienței serviciului de salubrizare, implementarea programului de colectare 

separată a deșeurilor municipale fracția UMEDĂ și fracția USCATĂ, realizarea țintelor de reciclare și a 

dezideratelor stabilite UATO Liteni, operatorul de salubrizare va fi zilnic indrumat/controlat de către 

personalul specializat al Primăriei orașului Liteni, privind activitate de colectare separată a deșeurilor, 

fracția UMEDĂ și fracția USCATĂ. 

Legislația aplicată 

Serviciile furnizate de către operator vor fi in deplin acord cu toate legile generale și specifice 

românești. Acestea includ, dar nu se limitează la, următoarele: 

• OUG  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

• Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;  

• H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  
• Ordinul 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, 

modificat prin Ordinul 1230/2005;  
• Ordinul Ministrului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor 

preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în 
fiecare clasa de depozit de deșeuri;  

• Hotărârea Guvernului nr. 128/ 2002 privind incinerarea deșeurilor, cu modificările ulterioare;  
• Legea 278/2013 privind emisiile industriale;  
• Hotărârea Guvernului  nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea 

Regulamentului nr. 1013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările ulterioare;  
• Hotărârea Guvernului nr 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și 

nepericuloase pe teritoriul României;  
• Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje 

(cu modificările și completările ulterioare);  
• Ordinul Ministrului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje 

și deșeuri de ambalaje;  
• Ordinul Ministrului 1281/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor 

pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;  
• Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice;  
• Hotărârea Guvernului nr. 992/ 2005 privind limitarea folosirii anumitor  substanțe periculoase 

în EEE (cu modificările ulterioare);  
• Ordinul Ministrului nr. 344/708/2004  pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția 

mediului în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultura;  
• Hotărârea Guvernului 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor 

de baterii și acumulatori (cu modificările ulterioare);  



• Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;  
• OUG 196 /2005(*actualizată*) privind Fondul pentru mediu;  
• OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;  
• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările ii 

completările ulterioare – asigura cadrul legislativ și instituțional unitar in domeniul serviciilor 
publice din Romania cu pnv1re la obiectivele, competentele, atribuțiile și instrumentele 

specifice necesare pentru înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, 
monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități 
publice; 

• Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata, cu modificările 
și completările ulterioare. Stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, 
gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcționarii serviciului public 
de salubrizare al localităților; se aplica serviciului public de salubrizare al comunelor, orașelor 
și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitara având ca obiectiv serviciile de salubrizare;  

• O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările si completările ulterioare  
• Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice; 
• H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice 

• Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii  

• HG Nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii 

• Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și a 
recomandărilor privind mediul de viață al populației;  

• Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 

salubrizare a localităților– reglementează modul de determinare a tarifelor pentru activitățile 
specifice serviciului de salubrizare a localităților, prestate de operatori;  

• Ordinul ANRSC nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților;  

• Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților;  

• Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de 

salubrizare a localităților;  

• Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și 

sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității 

Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunala (ANRSC);  

• Ordinul Ministerial al Ministerului Sănătății 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și 

sănătate publică privind mediul de viața al populației.  

• orice alt act normativ specific activităților prestate, in vigoare la data publicării in SEAP a 
acestei documentații precum și apărute pe parcursul desfășurării contractului. 

     Parametrii de performanță și penalități  

Articolul 48  

(1) În cazul in care operatorul nu v-a respecta prevederile prezentului Caiet de sarcini, 

Regulamentul serviciului de salubrizare al UATO Liteni sau prevederile contractului de delegare, 

operatorul va plăti penalități sau sancțiuni contravenționale așa cum sunt stabilite în legislația 



specifică sau HCL a UATO Liteni. 

(2) Parametrii de performanță ai contractului de servicii includ pe cei identificați în tabelul 

următor (cf. OUG 92/2021), dar și următoarele: 

• Prestarea de servicii pentru toți utilizatorii de pe raza UATO Liteni, conform prevederilor 

contractuale; 

• Colectarea la timp a deșeurilor municipale fracția umedă și fracția uscată conform 

programelor de colectare stabilit de autoritățile UATO Liteni pentru fracția umedă cât și 

pentru fracția uscată; 

• Reducerea cantității deșeurilor municipale depozitate la CMID Moara , prin creșterea gradului 

de reciclabile colectate/sortate din totalul deșeurilor municipale cu minim 5% anual față de 

cantitatea realizată în anul precedent; 

• Soluționarea corespunzătoare și in cel mai scurt timp a tuturor plângerilor, sesizărilor și 

reclamațiilor venite de la utilizatori și Autoritatea publica locala a UATO Liteni; 

• Utilizarea exclusiv a vehiculelor de transport conforme și care respecta cerințele prezentului 

Caiet de sarcini; 

• Inițierea și derularea de campanii periodice de informare și conștientizare a publicului, minim 

4 campanii anual; 

• Raportarea și comunicarea cu Autoritatea publica locala a UATO Liteni și alte instituții 

abilitate, conform dispozițiilor legale aflate in vigoare; 

(6) Operatorul răspunde și garantează de calitatea și cantitatea serviciilor prestate, in 
conformitate cu clauzele contractuale, Caietul de sarcini, Regulamentul serviciului și 

reglementările legale aplicabile. 
 



 
 

  



 Penalități pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanta. 

1. Cuantumul penalităților pentru fiecare Indicator de Performanță care a fost încălcat sau nu a fost 

atins conform termenilor și condițiilor stabilite în tabelul de mai jos este de 100 lei/zi pentru fiecare zi 

de întârziere până la atingerea valorii indicatorului de performanță. 

Nr. 

crt. 

INDICATORI DE PERFORMANTA Trimestrul Total 

an I II III IV 

0 1 2 3 4 5 6 

1 INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI 

1.1 Contractarea serviciilor privind prestarea activitatii de colectare separată și transport separat al 

deșeurilor menajere și al deșeurilor similare  

a)numarul de contracte incheiate raportat la numarul de 

solicitari, pe categorii de  utilizatori 

100% 100% 100% 100% 100% 

b)procentul de contracte de la lit. a) incheiate in mai putin de 

10 zile calendaristice 

100% 100% 100% 100% 100% 

c)numarul de contracte modificate la solicitare, raportate la 

numarul total de solicitari de modificare a prevederilor 

contractuale, rezolvate in 10 zile 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

1.2 Masurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate pentru activitatea de colectare separată și 

transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare  

a)populaţia deservită de serviciu de salubrizare pentru 

activitatea de colectare separată și transport separat al 

deșeurilor menajere și al deșeurilor similare ca procent din 

populaţia totală  

 

95% 

 

95% 

 

95% 

 

95%  

 

95% 

b)Numărul de pubele de 240 l pentru precolectarea 

deșeurilor, furnizate ca urmare a solicitărilor, raportat la 

numărul total de solicitări 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

c)numarul de reclamatii rezolvate privind cantitatile de 

servicii prestate, raportat la numarul total de reclamatii 

privind cantitatile de servicii prestate pe tipuri de activitati si 

categorii de utilizatori 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

d)ponderea din numarul de reclamatii de la lit. c) care s-au 

dovedit justificate 

 

< 5% 

 

< 5% 

 

< 5% 

 

< 5% 

 

< 5% 

e)procentul de solicitari de la lit. d) care au fost rezolvate in 

mai putin de 5 zile lucratoare 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

f)numarul de sesizari din partea agentilor de  protectie a 

mediului, raportat la numarul total de sesizari din partea 

autoritatilor centrale si locale (exprimat  in %) 

 

< 5% 

 

< 5% 

 

< 5% 

 

< 5% 

 

< 5% 

g)numarul de sesizari din partea agentilor de sanatate publica 

, raportat la numarul total de sesizari din partea autoritatilor 

centrale si locale (exprimat  in %) 

 

< 5% 

 

< 5% 

 

< 5% 

 

< 5% 

 

< 5% 

h)respectarea legislatiei in domeniu privind indeplinirea 

obligatiilor de colectare selectiva (exprimat  in %) 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

1.3 Indicatori  privind cantitatile serviciilor prestate pentru activitatea de colectare separată și transport 

separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare  

a)cantitatea de deseuri reciclabile colectate separat 

(hârtie/carton, plastic, metale,sticlă) raportata la cantitatea 

totala de deseuri reciclabile existente în deșeuri municipale  

50% 50% 50% 50% 50% 

b)penalitatile contractuale totale aplicate de beneficiar, 

raportate la valoarea prestatiei, pe activitati 

< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% 



c)numarul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii 

prestate, raportat lanumarul total de reclamatii privind 

calitatea activitatii prestate, pe tipuri de activitati si categorii 

de utilizatori 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

d)ponderea din numarul de reclamatii de la pct. c) care s-au 

dovedit justificate 

< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% 

e)procentul de solicitari de la lit. c) care au fost rezolvate in 

mai putin de doua zile calendaristice 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

1.4 Facturarea si incasarea contravalorii prestatiilor 

a)numarul de reclamatii justificate privind facturarea raportat 

la numarul total de utilizatori pe categorii de utilizatori  

< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% 

b) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate in mai putin 

de 10 zile 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

1.5 Raspunsuri la solicitari scrise  

 a)numarul de raspunsuri scrise, raportate la numarul de 

solicitari aferent  operatiunillor prestate din cadrul activitatii  

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns intr-un 

termen mai mic de 30 de zile calendaristice                                     

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

2 INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI 

2.1 Indicatori de performanta garantati prin licenta de prestare a serviciului 

 

 a)numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului, rezultate 

din analizele si controalele organismelor abilitate  (exprimat  

in %) 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

2.2 Indicatori de performanta a caror nerespectare atrage penalitati conform contractului  

 a)numărul de utilizatori care s-au îmbolnăvit din cauza 

nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a 

activităţii 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 b)numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate 

culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza 

nerespectării condiţiilor corespunzătoare de prestare a 

activităţii 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 c)valoarea despagubirilor acordata de operator pentru culpa 

proprie sau daca au existat imbolnaviri , accidente din cauza 

nerespectarii conditiilor impuse prin contract (exprimat  in % 

valoarea curenta) 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 d)numarul de amenzi date de autoritatea centrala sau locala 

pentru neexecutarea corespunzatoare a activitatii, raportat la 

numarul de controale efectuate (exprimat  in %) 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 e) numărul de neconformităţi faţă de cerinţele din Caietul de 

sarcini constatate de autoritatea contractantă 

< 2% < 2% < 2% < 2% < 2% 

 

2. Operatorii de salubrizare vor suporta contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de 

deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor 

de performanță prevăzuți în Regulamentul de salubrizare. 

Programul de lucru 

(1) In planificarea Serviciilor, Operatorul va respecta legislația națională, regionala și locală 

referitoare la programul de lucru al angajaților. 



(2) Programul de colectare va in conformitate cu cel din Anexa 2 și va fi prezentat, detaliat, în 

cadrul propunerii tehnice. 

(3) Operatorul nu va modifica zilele de lucru in funcție de zilele de sărbători legale, fără acordul 

UATO Liteni. 

(4) Operatorul va presta Serviciile și va respecta cu strictețe programul regulat de lucru. 



     Capitolul V – Aspecte contractuale 

      Durata contractului  

Articolul 49  

(1) Durata pentru care se încheie contractul de concesionare a delegării gestiunii serviciului de 

salubrizare menajera este de 5 ani, dar nu mai mult de data semnării contractului de delegare cu 

operatorul unic, desemnat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a 

Deșeurilor in Județul Suceava. 

(2) Pe întreaga durata a contractului se interzice operatorului subdelegarea serviciului public de 

salubrizare menajera sau a oricărei dintre activitățile componente, așa cum sunt ele descrise la 

capitolul 3. 

(3) Subdelegarea presupune încredințarea de către operatorul declarat câștigător către un alt 

operator a dreptului de prestare a serviciului/activităților dobândit prin contractul de delegare. 

(4) Durata contractului poate fi prelungita in condițiile legii. 

       Încetarea contractului  

Articolul 50  

(1) Încetarea contractului se face in următoarele situații: 

• în cazul in care operatorului i se retrage licența A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita după 

expirarea termenului;  

• la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părțile nu convin, in acest sens, prelungirea 

acestuia, in condițiile legii;  

• in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către 

Autoritatea Contractanta, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile in sarcina acesteia;  

• in cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata 

eventualelor despăgubiri legale și achitarea contravalorii aferente serviciilor prestate până la 

data rezilierii;  

• în momentul începerii operării SMID la nivelul județului Suceava, prin desemnarea unui 

operator de către ADIGD județul Suceava prin licitație publică; 

• in cazul in care operatorul nu deține autorizațiile legale sau când aceste licențe sunt retrase;  

• in cazul reorganizării judiciare sau a falimentului operatorului;  

• cu acordul ambelor părți, in scris.  

• alte cauze de încetare 

(2) Orice modificare a contractului se poate face doar prin act adițional, in condițiile dispozițiilor 

legale, semnat de ambele părți. 

Facturare servicii prestate  

Articolul 51  

Structura și nivelul tarifelor ofertate vor reflecta costul efectiv al prestației. Ofertanții vor prezenta in 

mod obligatoriu in oferta tarifele de operare propuse pentru activitatea delegata, conform 

formularului de oferta din secțiunea „Formulare”, însoțit de justificarea tarifelor ofertate in 

conformitate cu fisa de fundamentare, însoțită de memoriul tehnico-economic justificativ, conform 

Anexei I la Norma metodologica de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile 

specifice serviciului public de salubrizare aprobata prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007. 



Tarife 

Articolul 52  

(1) Ofertanții vor prezenta in mod obligatoriu, in oferta financiara, tarife de operare propuse 

pentru toate următoarele activitățile care fac parte din serviciul de salubrizare menajera a UATO 

Liteni, județul, Suceava, respectiv: 

a. Colectarea, transportul și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale și al deșeurilor 

similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, 

baterii și acumulatori, fracția umedă; UM – tona; prețul va fi exprimat în lei/tonă; 

b. Colectarea, transportul, sortarea și pregătirea pentru valorificare și reutilizare a deșeurilor 

reciclabile rezultate în urma sortării, respectiv eliminarea prin depozitare a deșeurilor 

reziduale rezultate în urma sortării deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind 

din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce 

atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, 

fracția uscată; UM – tona; prețul va fi exprimat în lei/tonă; 

c. Colectarea, transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor voluminoase provenite de la 

populație, instituții publice și agenți economici; UM – tona; prețul va fi exprimat în lei/tonă; 

d. Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități 

de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora (DCD); UM – tona; prețul 

va fi exprimat în lei/tonă; 

(2) Cantitățile de servicii anuale estimate privind activitățile mai sus menționate care vor fi luate 

in considerare la prezentarea ofertelor sunt următoarele: 

a. Colectarea, transportul și eliminarea prin depozitare a deșeurilor municipale și al deșeurilor 

similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, 

baterii și acumulatori, fracția umedă – 1050,00 tone conform Anexei 4 din Caietul de sarcini 

b. Colectarea, transportul, sortarea și pregătirea pentru valorificare și reutilizare a deșeurilor 

reciclabile rezultate în urma sortării, respectiv eliminarea prin depozitare a deșeurilor 

reziduale rezultate în urma sortării deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind 

din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce 

atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, 

fracția uscată – 125,00 tone conform Anexei 4 din Caietul de sarcini; 

c. Colectarea, transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor voluminoase provenite de la 

populație, instituții publice și agenți economici – 25,00 tone conform Anexei 4 din Caietul de 

sarcini; 

d. Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități 

de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora – 100,00 tone conform 

Anexei 4 din Caietul de sarcini; 

(3)  Costul pentru eliminarea prin depozitare a deșeurilor în cadrul CMID Moara este de 58,77 

lei/tonă la care se adaugă Contribuția pentru Economia Circulară în cuantum de 80,00 lei/tonă. 

Prețurile nu conțin TVA și vor fi folosite pentru calcularea tarifelor serviciilor prezentate la aliniatul 

(2). 

(4)  În cadrul tarifului Colectarea, transportul, sortarea și pregătirea pentru valorificare și 

reutilizare a deșeurilor reciclabile rezultate în urma sortării, respectiv eliminarea prin depozitare a 

deșeurilor reziduale rezultate în urma sortării deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 

provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a 



aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, 

fracția uscată, operatorii nu vor lua în calcul veniturile din vânzarea deșeurilor reciclabile rezultate în 

urma sortării; 

(5) Pentru fiecare tarif ofertat vor fi prezentate in mod obligatoriu fisa de fundamentare 

întocmită cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui ANRSC nr. 109/2007, cu justificarea 

fiecărui element de cost. 

(6) Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se va face, conform 

Ordinului ANRSC nr. 109/2007, potrivit formulei: 

 

   
(            )

 
 

Unde: 

    - creșterea cheltuielilor totale determinate de influențele reale primite in costuri;  

r% - cota de profit a operatorului;  

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată in calcul la nivelul avut in vedere la 

determinarea tarifului actual.  

(7)  Pentru prima lună din contract, ajustarea tarifelor nu este permisă. 

(8)  În Anexa 6 la Caietul de sarcini sunt prevăzuți factori de evaluare pentru licitația privind 

Salubrizarea menajera pe raza UAT Liteni, jud. Suceava.  

Mecanismul de plata 

Articolul 53  

(1) Finanțarea serviciilor de salubrizare a UATO Liteni se realizează prin încasarea contravalorii 

serviciilor, colectate de UATO Liteni de la utilizatorii serviciului de salubrizare, pe baza taxelor 

speciale aprobate prin HCL sau a tarifelor ofertate în prezenta procedură de achiziție. 

(2) Operatorul va depune lunar la UATO Liteni o situație detaliată a serviciilor prestate în luna 

anterioară, cu detaliere cantităților pentru cele 4 tarife descrise la art. 52, alin. (1) și (2) .  

(3) Operatorul va factura cantitatea serviciilor prestate pe cele 4 categorii de tarife, prezentate la art. 

52. 

(4) Operatorul de salubrizare va fi plătit astfel: În maxim 30 de zile de la emiterea facturii 

operatorului către UATO Liteni și aprobarea Situației lunare a prestării serviciilor contractate. 

(5) Operatorul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o procedură de lucru pentru modalitatea de 

stabilire a cantității serviciilor prestate, din care să rezulte cantitățile de deșeuri pentru cele 4 

categorii de deșeuri descrise la art. 52, alin. (2). 

Obiective de mediu 

Articolul 54  

(1) Pe durata derulării contractului de delegare de gestiune se vor respecta condițiile impuse de 

autoritatea de mediu competentă.  

(2) Pe durata derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa 

condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatea de mediu competentă, 

conform unor programe de conformare la cerințele de mediu. 



Capitolul VI - Dotări cu personal - utilaje, tehnologii 

Articolul 55  

(1) Operatorul își va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor și 

echipamentelor pentru colectarea și transportul deșeurilor, in funcție de condițiile prevăzute in 

Documentația de atribuire privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare menajera a 

UATO Liteni, județul Suceava.  

(2) Operatorul va deține o listă cu toate resursele umane angajate în scopul furnizării de servicii. 

Lista va cuprinde numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și 

istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.  

(3) Personalul cheie care ar trebui să facă parte din echipa operatorului este: manager, 

responsabil tehnic și responsabil cu securitatea și sănătatea muncii. Operatorul își va angaja propriul 

personal și va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurării activității.  

(4) Toți conducătorii auto și ceilalți angajați trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți 

în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor, astfel încât echipamentele, instalațiile, mașinile 

și vehiculele utilizate să fie exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.  

(5) Operatorul trebuie să poată, în orice moment, înlocui angajații în caz de concediu, boală sau 

alte indisponibilități.  

(6) Orice angajat, care poate intra în contact direct cu producătorii de deșeuri trebuie să fie 

capabil să înțeleagă, să vorbească și să citească în limba română.  

(7) Operatorul va face cunoscut delegatarului persoana/personale din conducere desemnate să 

gestioneze și supravegheze prestarea activității în numele său. În absența, din orice motiv, a 

persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizați înlocuitorul/înlocuitorii. Personalul de 

conducere și înlocuitorii acestuia trebuie să aibă cunoștințe temeinice tehnice și trebuie să fie capabili 

să înțeleagă, să vorbească, să scrie și să citească în limba română.  

(8) Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru ca 

personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operaționale, de sănătate și securitate în muncă și 

de protecția mediului.  

(9) Operatorului și angajaților săi nu li se permite să schimbe traseul acestora, fără permisiunea 

delegatarului.  

(10) În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să ceară sau să 

primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători 

de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de practică iese la 

iveală, personalul implicat trebuie concediat imediat.  

(11) Operatorul va funcționa sub numele propriei firme, marcând tot echipamentul, vehiculele, 

pliantele, broșurile cu același logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea 

inscripționată cu numele operatorului în timpul orelor de program. 

(12) Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și siguranță și de 

desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele 

privind sănătatea și securitatea în muncă.  

(13) Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform 

prevederilor legale în vigoare. 

(14) Operatorul va informa operativ delegatarul cu privire la orice problemă ce afectează prestarea 

serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a 

situației.  

(15) Dispozițiile scrise date de delegatar operatorului sunt obligatorii. 

Articolul 56  

(1) Operatorul va face dovada deținerii, sub orice forma a următoarelor dotări, utilaje si mijloace 

de transport:  



- 5 autogunoiere compactoare cu capacitate de minim 6,5 tone sarcină utilă. 3 buc pentru 

colectarea fracției umede, 1 buc pentru colectarea fracției uscate și 1 buc de rezervă. 

- 1 autospeciala pentru colectarea deșeurilor voluminoase și a DCD – urilor, cu o capacitate 

utilă de minim 3,5 tone. 

- Operatorul trebuie să dețină/are acces/contract de prestare servicii de sortare cu o stație de 

sortare autorizată, în condițiile legii, pentru sortarea deșeurilor municipale, fracția uscată, cu 

o capacitate de minim 5,00 tone/zi. 

- Operatorul trebuie să facă dovada că deține un spațiu de stocare temporară, autorizat în 

condițiile legii, pentru tratarea/sortarea/procesarea deșeurilor voluminoase și a DCD, în 

condițiile legii. 

(2) Operatorul poate sa asigure autogunoiere compactoare de capacități diferite, dar care pe 

total să însumeze minim capacitatea specificată. 

(3) Operatorul poate folosi aceleași autogunoiere compactoare pentru colectarea deșeurilor 

municipale fracția uscată și pentru colectarea deșeurilor municipale fracția umeda. Acest lucru este 

permis dacă autogunoierele care au colectat deșeuri municipale fracția umeda au fost spălate, apoi 

vor fi utilizate pentru colectarea deșeurilor municipale fracția uscată. 



Capitolul VII – Indicatori minimi de performanță 

Articolul 57  

      Operatorul este obligat sa respecte indicatorii minimi de performanță specifici serviciului de 

salubrizare menajeră, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 

public de salubrizare menajera a UATO Liteni. 

Articolul 58  

       În cadrul propunerii tehnice, operatorul va prezenta proceduri proprii de lucru pentru 

respectarea indicatorilor de performanță. 

 



Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini 

     Agenți economici și a instituțiilor publice de pe raza UATO Liteni 

 

În momentul actual, în conformitate  baza de date a Primăriei orșului Liteni - DASP, pe raza UATO Liteni există un număr de 232 Agenți economici și Instituții 

publice care dețin Contract de prestare a serviciului de salubrizare astfel; 

 
LISTA PERSOANELOR JURIDICE CU CONTRACTE DE SALUBRIZARE UATO LITENI  
 

NR.ROL Denumire CNP/CUI Adresa 

1 FARMACIA PYRAN 
 

Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

2 Gh & V Servcom Srl  contract nr 2/17.01.2008 4604476 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

3 Bebeto Com S.R.L   contract nr. 3/17.01.2008 6450942 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

4 Carausu Com Prod S.R.L. contract nr 4/18.01.2008 5347311 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

5 Elif lav Srl    contract nr 5/21.01.2008 10489690 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

6 Sc angelsirius Srl   contract nr 8/21.01.2008 40054980 Str. SILISTEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

7 Ilie M. Manuela - Persoană Fizică Autorizată  contract nr 7/21.01.2008 19320367 Str. IORGU VARNAV LITEANU, Nr. ,, Ap. , Loc. LITENI 

8 SC BAR PUNICHI SRL  contract nr 8/21.01.2008 
 

Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

9 Roleda Srl   contract nr  9/21.01.2008 15693339 Str. CALEA SUCEVEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

10 Welt Shop S.R.L.   contract nr 10/23.01.2008 26035274 Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

11 Rusu Vasile-Irinel - Intreprindere Familiala  contract nr 11/23.01.2008 18539033 Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

12 Dinco V.Constantin - Intreprindere Familiala  contract nr 12/23.01.2008 7020595 Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

13 Panipat Alex S.R.L.  contract nr 13/23.01.2008 5756987 Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

14 SC JOULES S.R.L   contrat nr 14/23.01.2008 14865819 Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

15 Cati Danilex Srl 18955485 Str. CALEA SUCEVEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

16 Mavili Com Srl   contract nr 16/29.01.2008 3176835 Str. CALEA SUCEVEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

17 SC IEPURICA SRL   contract nr 17/29.01.2008 
 

Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

18 Heler Com Srl   contract nr 18/29.01.2008 749792 Str. CALEA SUCEVEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

19 AF NISTOR M ELENA  contract nr 19/29.01.2008 RO 14712432 
Str. IORGU VÎRNAV LITEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. 
LITENI 

20 AF STOLNICU M MIHAI  contract nr 20/29.01.2008 RO 17483350 Str. ROTUNZII, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

21 SC CULTURCOM SRL  contract nr 21/29.01.2008 RO 3406462 Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 



NR.ROL Denumire CNP/CUI Adresa 

22 AF JABA D FLOAREA  contract nr 22/29.01.2008 
 

Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

23 AF TIHULCA VIORICA  contract nr 23/29.01.2008 
 

Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

24 AF PATRAS D VASILE  contract nr 24/29.01.2008 RO 14182514 Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

25 AF LIVADARU GHE NECULAI  contract nr 25/29.01.2008 
 

Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

26 AF APARASCHIVEI GH NECULAI  contract nr 26/29.01.2008 
 

Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

27 AF CHIRIAC M GHEORGHE   contract nr 27/29.01.2008 
 

Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

28 AF MACSIM M VALENTIN  contract nr 28/29.01.2008 
 

Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

29 AF SUHAN GH PETRICA  contract nr 29/29.01.2008 
 

Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

30 Romil-Romad S.R.L.  contract nr 30/29.01.2008 10341463 Str. CORNI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

31 Beraru Mihaela - Întreprindere Familială   contract nr 31/29.01.2008 22423001 Str. CORNI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

32 Dumitriu I. Mihaela Întreprindere Familială  contract nr 32/29.01.2008 12811154 Str. CORNI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

33 AF DASCALU C MARINELA   contract nr 33/29.01.2008 
 

Str. LITENI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

34 PV FORTUNA SRL   contract nr 34/04.02.2008 
 

Str. IORGU VÎRNAV LITEANU, Nr.  , Ap. , Loc. LITENI 

35 SCOALA CU CLASELE 1-8   contract nr 35/05.02.2008 
 

Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

36 GRUP SCOLAR I.V.LITEANU  contract nr 36/05.02.2008 
 

Str. CALEA SUCEVEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

38 SCOALA CU CALASELE 1-8   contract nr 38/05.02.2008 
 

Str. CORNI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

39 SCOALA DE ARTE SI MESERII  contract nr 39/05.02.2008 
 

Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

40 Miaflor Com Srl   contract nr 40/05.02.2008 9906068 Str. SILISTEA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

41 Luca V.Vasile - Intreprindere Familiala    contract nr 41/05.02.2008 14403550 Str. SILISTEA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

42 PF DOROFTEI MIHAELA   contract nr 42/08.02.2008 
 

Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

43 Mogador Com S.R.L.  contract nr  43/08.02.2008 4841839 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. 44, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

44 Vasiliu Gh. Dan - Asociaţie Familială   contract nr 44/08.02.2008 18510517 Str. SILISTEA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

45 SC POIANA URSULUI SRL   contract nr 45/08.02.2008 
 

Str. CORNI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

46 SC POIANA URSULUI SRL   contract nr 46/08.02.2008 
 

Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

47 SC POIANA URSULUI SRL   contract nr 47/08.02.2008 
 

Str. SILISTEA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

48 SC POIANA URSULUI SRL   contract nr 48/08.02.2008 
 

Str. LITENI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

49 SC POIANA URSULUI SRL   contract nr 49/08.02.2008 
 

Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

50 Danicost Group Srl   contract nr  50/08.02.2008 13639775 Str. GAINARIEI (CIOROI), Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

51 PF TURCANU PETRUTA   contract nr 51/08.02.2008 
 

Str. BUCSEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

52 Avastar Srl   contract nr  52/01.05.2008 6500293 Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 



NR.ROL Denumire CNP/CUI Adresa 

53 SC ANTONIMOB SRL   contract nr 53/01.06.2008 
 

Str. LITENI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

54 Prefabet Srl   contract nr 54/01.05.2008 17638500 Str. GAINARIEI (CIOROI), Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

55 SC LIA SRL   contract nr 55/01.09.2008 
 

Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

56 SC CRISTODIA SRL  contract nr 56/01.11.2008 
 

Str. CANTONULUI (SMA), Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

57 Mirod-Iulian Srl   contract nr 1/01.07.2009 12515892 Str. HUMARIEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

58 Klaus & Cia Srl   contract nr  2/01.07.2009 16091293 Str. IORGU VÎRNAV LITEANU, Nr. 19, Bl. ,. , Loc. LITENI 

59 SC TELMAVAST COM SRL   contract nr 3/03.07.2009 
 

Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

60 SC TRICALI BAR SRL   contract nr 4/01.09.2009 
 

Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

61 SC MOGADOR SRL   contract nr 1/01.05.2010 4841839 Str. CALEA SUCEVEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

62 Telmavast Com Srl   contract nr 01/.20.11.2011 7518604 Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

63 SC CON 2000 SRL   contract nr 2/18.03.2011 
 

Str. CALEA SUCEVEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

64 SC BERISTEANU IMPEX SRL   contract nr 1/23.03.2012 RO 3671876 Str. CALEA SUCEVEI, Nr. 66, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

65 SC CODRUT COSMIN FOREST SRL   contract nr 2/06.04.2012 
 

Str. , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

66 Agremin S.R.L.   contract nr  03/25.07.2012 15206492 Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

67 II COSTIN A ANDREI   contract nr 4/13.08.2012 
 

Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

68 BALAN MIHAI BOGDAN   contract nr 5/10.09.2012 
 

Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Ap. , Loc. LITENI 

69 SC EXPERT EVIA SRL   contract nr 6/25.10.2012 
 

Str. VERCICANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

70 Țurcanu Elena Pfa   contract nr 01/07.01.2013 30371973 Str. BUCSEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

71 Lorimer Srl   contract nr 2/29.03.2013 6015400 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

72 Ambianta Com Srl   contract nr 3/22.05.2013 14660635 Str. SILISTEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

73 Tihulcă C. Ioan - Întreprindere Familială   contract nr 4/24.05.2013 27942905 Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

74 Strugariu Cos S.R.L   contract nr. 5/23.07.2013 31483088 Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

75 Siorex S.R.L.   contract nr 1/14.03.2014 32635567 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

76 Expres Euroden S.R.L.  contract nr 1/17.02.2016 16231117 Str. SILISTEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

77 Iurea Petru Întreprindere Individuală   contract nr 2/29.02.2016 32894863 Str. VERCICANI, Nr. 13, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

78 Dascălu N. Mihai - Întreprindere Individuală  contract nr 3/02.03.2016 27491414 Str. PRIMARIEI, Nr. 15, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

79 Flavio Srl    contract nr 4/14.03.2016 14528546 Str. BALTA BUCSEI, Nr. 34, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

80 Auto-Silandema S.R.L.  contract nr  5/31.03.2016 33552788 Str. CORNI, Nr. 21, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

81 Gîtman Ancuţa Persoană Fizică Autorizată  contract nr 6/31.03.2016 28709593 Str. BUCSEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

82 Gotoy Prodcom S.R.L.  contract nr  7/31.03.2016 10103879 Str. SILISTEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 



NR.ROL Denumire CNP/CUI Adresa 

83 SC ILIE M M  CONSTANTIN SRL  contract nr 8/09.05.2016 
 

Str. LANUL GARII, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

84 Klaus Forest Srl   contract nr 9/23.05.2016 22229189 Str. CANTONULUI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

85 Sc carla magic Srl   contract nr  10.26.05.2016 34382860 Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

86 Bădărău D. Viorica - Persoană Fizică Autorizată 
 

Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

87 Radu Mihai - Rame Tablouri - Persoană Fizică Autorizată  contract nr 12/27.05.2016 28267211 Str. CORNI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

88 Bejenaru Petru - Persoană Fizică Autorizată   contract nr 13/31.05.2016 27649116 Str. CORNI, Nr. 301, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

89 PRIMARIA OR LITENI PIATA  contract nr 14/01.06.2016 4244229 Str. LANUL GARII, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

90 Murariu D. Vasile - Persoană Fizică Autorizată  contract nr 15/21.06.2016 24628399 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

91 Ananii P. Emil Întreprindere Familială   contract nr 16/30.06.2016 14326776 Str. CALEA SUCEVEI, Nr. 34, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

92 Tinacris Srl    contract nr 17/05.10.2016 11382453 Str. SILISTEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

93 Chitic Mihaela Persoană Fizică Autorizată  contract nr 18/12.10.2016 31821901 Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

94 SC ALIN RUXANDA SRL   contract nr 19/13.10.2016 RO 36190135 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

95 Ruxanda Maria Pfa   contract nr 20/18.10.2016 30382913 Str. BALTA BUCSEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

96 Delade Claus S.R.L.   contract nr 21/11.11.2016 RO 40679289 Str. Str. Humăriei,8A, Nr. 8A, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. ROSCANI 

97 Guşă Teodora Persoană Fizică Autorizată  contract nr 22/16.11.2016 31779270 Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

98 PFA JITARIU M ANISOARA   contract nr 23/18.11.2016 RO 20600905 Str. ROTUNDA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

99 Profi Rom Food Srl   contract nr  24/23.11.2016 11607939 Str. IORGU VÎRNAV LITEANU, Nr. 2, Bl. , Sc.  , Loc. LITENI 

100 Olariu M. Mihai - Moară - Întreprindere Individuală   contract nr 25/29.11.2016 27885737 Str. SILISTEA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

101 Alpha Urban Construct Srl   contract nr 26/06.12.2016 28571147 Str. BUCSEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

102 SC POIENIS COM PROD SRL   contract nr 27/20.12.2016 
 

Str. , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

103 Apetrei Elena-Brînduşa - Întreprindere Individuală   contract nr 28/22.12.2016 27775408 Str. SILISTEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

103 A Dincu Elena Întreprindere Individuală   contract nr 29/26.12.2016 30694087 Str. ROSCANI, Nr. 330, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

104 Toloci Com Srl   contract nr 1/08.03.2017 7385060 Str. TOLOCILOR, Nr. 26, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

105 Renova Construction S.R.L.  contract nr  2/09.03.2017 29757114 Str. PADURI, Nr. 30, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

106 Luis Iacob S.R.L.  contract nr  3/13.03.2017 28543660 Str. ROTUNDA, Nr. 566, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

107 I.I ENACHIOIU CATALINA ELENA   contract nr.4/13.03.2017 36968610 Str. CALEA SUCEVEI, Nr. 2, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

108 P.F.A CAZACU V. ELENA   contract nr 5/27.03.2017 21578717 Str. TERASEI, Nr. 2, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

109 P.F.A CEOBANU Ș. MARIA   contract nr 6/28.03.2017 13355846 Str. CRIZANTEMELOR, Nr. 20, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

110 SC TUDIA SRL   contract nr7/25.04.2017 11963790 Str. SILISTEA, Nr. 36, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. SILISTEA 

111 SC LUCMARELI SRL   contract nr.09/16.05.2017 36841316 Str. Calea Sucevei, Nr. 82a, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. Liteni 



NR.ROL Denumire CNP/CUI Adresa 

112 SC ZUP CONCEPT CONSTRUCT SRL   contract nr 10/21.06.2017 37165466 Str. PADURII, Nr. 30, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

113 ASANDEI MIHAI   contract nr.11/02.08.2017 1371018332145 Str. PRIMARIEI, Nr. 17, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

114 P.F.A  ASANDEI N CONSTANTIN   contract nr 8/ 09.05.2017 1570417131211 Str. PRIMARIEI, Nr. 19, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. - 

115 ANTONEAG GICA   contract nr.12/22.08.2017 
 

Str. GAINARIEI, Nr. 136, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. – 

116 SC LOMAT PROSERVICE SRL   contract nr 13/29.09.2017 9568714 Str. CANTONULUI, Nr. 25, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

117 S.C. PRISONYA S.R.L.   contract nr 14/03.10.2017 31563802 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

118 RAILEANU VASILE  contract nr 1/05.01.2018 1590725073522 Str. ROSCANI, Nr. 82, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

118 SC. SAGROSAB. SRL  contract nr 10/15.11.2018 32238150 Str. roscani, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. Liteni 

119 ILIE PETRICA SI LIVADARIU GABRIELA  contract nr 2/05.01.2018 
 

Str. ALEEA I. PINTILESCU, Nr. 2, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

120 PANAIT ALEXANDRINA  contract nr 6/08.01.2018 
 

Str. ROSCANI, Nr. 390, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

121 NEAMTU ELENA   contract nr 3/05.01.2018 
 

Str. CORNI, Nr. 271, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. Liteni 

122 RUSU DUMITRU   contract nr 4/08.01.2018 
 

Str. SILISTEA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. Liteni 

123 RUSU DUMITRU   contract nr 5/08.01.2018 
 

Str. SILISTEA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. Liteni 

124 SCHIPOR ELENA   contract nr. 8/10.01.2018 
 

Str. roscani, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. Liteni 

125 MURARIU ANTONICA   contract nr. 19/22.02.2018 2550413335026 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. 27, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

126 GRADINARIU MIHAI- ALEXANDRU   contract nr 20/07.03.2018 
 

Str. , Nr. 49, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. silistea 

127 C.M.I TIRIGAN BOGDAN   contract nr 21.07.03.2018 19255633 Str. I.V.LITEANU, Nr. 23, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

128 S.C SCURTAGRO SRL   contract nr 22/07.03.2018 38921924 Str. ROSCANI, Nr. 54, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

129 
SC.GRIGORE BOIS CONSTRUCTION ET RENOVATION SRL  contract nr 
26/22.03.2018 

29520680 Str. CORNI, Nr. 201, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

130 SC, CATERING SRL  contract nr 25/15.03.2018 38425580 Str. VIEI 1, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

131 CASA DE AJUTOR RECIPROC INVATAMANT   contract nr 30/27.03.2018 9634877 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. 4, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

132 PFA BALAN CONSTANTIN   contract nr 34,/16.04.2018 30775050 Str. ROSCANI, Nr. 210, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

133 S.C CORNEANU OVIDIU S.R.L  contract nr 33/05.04.2018 25959579 Str. CORNI, Nr. 155, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. Liteni 

134 SC. FLORARIA ANELIS-ROXY SRL  contract nr 35/16.04.2018 38775497 Str. SILISTEI, Nr. 1, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

135 C.M.I JABA DUMITRU  contract nr 15/31.01.2018 1967880 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. 28, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. - 

136 DINCU DUMITRU   contract nr 13/31.01.2018 1491008335033 Str. ROSCANI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

137 C.M.I DR MURARIU TABITA   contract nr 16.31.01.2018 19272030 Str. I.V. LITEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

138 ROATA VASILE   contract nr 17/08.02.2018 1480917335031 Str. CORNI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

139 PF CIORNEI TOADER   contract nr 27/22.03.2018 12349897 Str. ROSCANI, Nr. 259, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

140 SINGHEL VASILE   contract nr  9/15.01.2018 1481208400521 Str. , Nr. 69 A, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. silistea 



NR.ROL Denumire CNP/CUI Adresa 

141 GIGICA MIHAI   contract nr 11/15.01.2018 17710204335075 Str. , Nr. 90, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. ROSCANI 

142 C.M.I ROSU MIHAELA   contract nr 14/31.01.2018 19273435 Str. I.V.LITEANU, Nr. 28, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

143 ZETU VASILE    contract nr 12/14.03.2018 1781226335045 Str. NOUA, Nr. 3A, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

144 SC. ART STRAT ECO SRL   contract 18/14.03.2018 31607119 Str. DISPENSARULUI, Nr. 22, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

145 S.C HAPPY ARUAL FARM SRL   contract nr 23//14.03.2018 RO26221412 Str. UDESTI, Nr. 750, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. UDEŞTI 

146 S.C. ALFA-GEO-FOREST SRL   contract nr 24/14.03.2018 20524050 Str. BALTA BUCSEI, Nr. 34, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

147 SC CABLE VISIONE SRL   contract nr 28/26.03.2018 15575120 Str. CALEA SUCEVEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

149 SC CALDIORA SRL   contract nr 29/27.03.2018 16250810 Str. LANUL GARII, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

150 SC GRICOM SRL   contract nr 32/30.03.2018 2692463 Str. , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

151 P.F SCURTU PETRUTA   contract nr 36/20.04.2018 28816808 Str. , Nr. 433, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. ROSCANI 

152 SC LOGISTIK SRL   contract nr 37/09.05.2018 33476133 Str. , Nr. 431, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

153 I.I BOINCEANU CATALIN CONSTANTIN  contract nr 38/09.05.2018 37313848 Str. , Nr. 431, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

154 I.I PINCU COSTEL   contract nr 42/10.07.2018 25742501 Str. IORGU VÎRNAV LITEANU, Nr. , Bl. , Loc. LITENI 

155 P.F.A ANGHELEA CRISTINA ELENA    contract nr 40/04.07.2018 31765658 Str. GAINARIEI, Nr. 110 A, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

156 GMG EURO FRUCT SRL   contract nr 43/10.07.2018 39120657 Str. ROSCANI, Nr. 90, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

157 SC TOL POST SRL   contract nr 48/06.08.2018 10103860 Str. , Nr. 2, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. 

158 SC AGRO UTILLDE SRL   contract nr 31/27.03.2018 36443785 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. 16, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

159 SC AUTOKID MOTORS SRL   contract nr 46/26.07.2018 38734772 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. 16, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

160 SC PIKFARM SRL   contract nr 51/31.08.2018 29038046 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

161 PFA PADURARIU C ION FLORIN   contract nr 52/07.09.2018 30518919 Str. CANTONULUI, Nr. 7, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

162 I.I TANASUC PETRU   contract nr 53/11.09.2018 37289618 Str. rotunda, Nr. 544, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. Liteni 

163 PFA PITARU VASILE   contract nr 39/04.07.2018 23595404 Str. BUCSEI, Nr. 46 a, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

164 SC GANDY CONSTRUCT SRL  contract nr 41/06.07.2018 24242230 Str. SAT SILISTEA, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

165 LENESCHI STEFAN  contract nr 44/16.07.2018 1501101335014 Str. ROSCANI, Nr. 148, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

166 PF COSTAN VASILE  contract nr 45/16.07.2018 28750754 Str. BALTA BUCSEI, Nr. 34, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

167 PASCARIU RADU   contract nr 47/26.07.2018 1600707335001 Str. LANUL GARII, Nr. 126, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

168 I.I COBILEAC MIHAELA   contract nr 49/20.08.2018 31765704 Str. ROSCANI, Nr. 337, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

169 CORNEANU GHEORGHITA   contract nr 50/22.08.2018 1810226333672 Str. SILISTEI, Nr. 70, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

170 SC CASCADA MAGICA SRL   contract nr 54/18.09.2018 
 

Str. I.V.LITEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

171 SC ZALPET MAR SRL   contrat nr 55/13.11.2018 40083943 Str. BARIEREI, Nr. 33, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 



NR.ROL Denumire CNP/CUI Adresa 

172 SC PROMETEU AGRO SRL    contract nr 57/03.12.2018 35778642 Str. ROSCANI, Nr. 13, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

173 SC ELA GENERAL COM SRL   contract nr 5/23.01.2019 4766923 Str. LANUL GARII, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

174 I.F GÎTMAN CONSTANTIN    contract nr 2/21.01.2019 11085304 Str. LANUL GARII, Nr. 6, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

175 MANILIUC MARIA ANGELA   contract nr 4/23.01.2019 2670711330850 Str. roscani, Nr. 315, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. - 

177 SC SPEEDGALE TRANS SRL  contract nr 3/23.01.2019 32329746 Str. BRADULUI, Nr. 16, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

178 SC AGROFRUCT ROSCANI SRL  contract nr 1/03.01.2019 35029729 Str. ROSCANI, Nr. 359, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

180 Livadariu Luminiţa Elena Persoană Fizică Autorizată   contract nr 56/19.11.2018 32285402 Str. ,473, Nr. 473, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. Rotunda 

181 SC COOPERATIVA AGRICOLA MOLDAVIA SRL   contract nr 58/13.12.2018 25790738 Str. , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

182 SC ROUA AGROPOD SRL   contract nr 59/13.12.2018 21908017 Str. , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

183 SC ALERTTRUK SRL   contract nr 7/08.02.2019 28209873 Str. ROSCANI, Nr. 359, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

184 SC DRUMETUL SRL   contract nr 8/11.02.2019 14814076 Str. PPÂRÂULUI, Nr. 17, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

185 ANTON ANA   contract nr10/04.03.2019 2501127334994 Str. I. V. LITEANU, Nr. 4, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

186 SC AGRO-CLAMIH SRL  contract nr 9/13.02.2019 40514086 Str. ROSCANI, Nr. 302, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

187 SC ACACIA-AGENT DE ASIGURARI SRL  contract nr 11/08.03.2019 18117640 Str. CANTONULUI, Nr. 2, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

188 I.F LUCA ANISOARA   contract nr 12/12.03.2019 39943742 Str. ROSCANI, Nr. 425, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

189 SC ELENA NISTOR SRL   CONTRACT NR 16/03.04.2019 39778793 Str. I.V.LITEANU, Nr. 91, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

190 SC BIDART TEAM SRL    contract nr 13/12.03.2019 39982334 Str. CALEA SUCEVEI, Nr. 1, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

191 S.C. EURO CESIBA S.R.L.   contract nr 14/13.03.2019 30753833 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. 23, Bl. 2, , Ap.10 , Loc. LITENI 

192 P.F.A. BALAN A. MIHAI   contract nr,15/03.04.2019 25963898 Str. SAT ROSCANI, Nr. 420, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

193 P.F.A. DAMIAN MARCEL CLAUDIU   contract nr 17/03.04.2019 28788341 Str. sat ROTUNDA, Nr. 512, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

194 Copecar S.R.L.   contract nr 18/01.05.2019 31536581 Str. ZAVOIULLUI, Nr. 1, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

195 SC SMART AGRIROM SRL   contract nr19/10.05.2019 36506514 Str. PRIMARIEI, Nr. 15, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

196 
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL LOSTUN RAZVAN LAURIAN  contract nr 
20/15.05.2019 

26440846 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

197 SC VORAMI AUTOSERVICE SRL   contract nr 22/30.05.2019 41048936 Str. GAINARIEI, Nr. 10, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

198 SC PEPCO RETAIL SRL   contract nr 23/16.07.2019 31477663 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. 6, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

199 SC EXPRES EURODEN SRL  contract nr 24/03.09.2019 16231117 Str. PINILOR, Nr. 178, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. IPOTEŞTI 

200 S.C. LAZNEC S.R.L   contract nr.25/18.09.2019 32483086 Str. TOLOCILOR, Nr. 9, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

201 P.F.A Pădudariu M. Cristina   contract nr 26/10.10.2019 40865001 Str. CANTONULUI, Nr. 7, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

202 Petru Mădmih S.R.L.   contract nr 27/28.11.2019 41901064 Str. -, 383 A, -, Rotunda, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. Rotunda 

203 S.C. MYK-FAMILY S.R.L.   contract nr 15/19.1.2017 3611692 Str. M. SADOVEANU, Nr. 22A, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 



NR.ROL Denumire CNP/CUI Adresa 

204 Vorfreude S.R.L   contract nr.  01/15.01.2020 40997991 Str. Str. Găinărie,127, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

205 Rockmetal Impact S.R.L   contract nr . 02/15.01.2020 40714580 Str. Str. Găinărie,127, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

206 La Gărea Ionmih S.R.L.  contract nr  3/21.01.2021 32842708 Str. Str. Siliştei,28, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , LCO. LITENI 

207 Paticon Andrepau S.R.L   contract nr  4/26.02.2020 39085398 Str. Str. Crizantemelor,19 A, Nr. , Ap. , Loc. LITENI 

208 Opep Prod Srl   contract nr 5/20.05.2020 8454673 Str. Zona Garii Paltinoasa,Fn, Nr. , , Loc. GURA HUMORULUI 

209 Patrycris Fruct S.R.L.  contract nr  9a/21.02.2020 32735450 Str. Str. Cantolui,21, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. ROSCANI 

210 s.c. autotehnorom s.r.l   contract nr 7/21.09.2020 171 3310 Str. GĂINĂRIEI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

211 Cascada Magică S.R.L.   CONTRACT NR 6/30.06.2020 35288187 Str. CALEA SUCEVEI, Nr. 2, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

212 Dsl Nord Srl   contract nr 1/26.02.2021 38089014 Str. CALEA SUCEVEI, Nr. 12, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

213 TEHNO ART BETON SRL   CONTRACT NR 2/05.03.2021 42108998 Str. CORNI, Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

214 VIZIT IDEAL UNIVERSAL   CONTRACT NR 3/08.03.2021 42597002 Str. ROTUNDA, Nr. 435, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

215 sc elena perfect stylig srl   CONTRACT NR 4/28.04.2021 42937988 Str. VIEI 1, Nr. 21A, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

216 Oraşul Liteni 4244229 Str. MIHAIL SADOVEANU, Nr. 17, Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

217 Parohia Corni 5954895 Str. , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. 

218 Parohia "Sfinţii Voievozi" Roşcani 4535449 Str. , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. 

219 Parohia "Adormirea Maicii Domlui" Rotunda 4535457 Str. , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. 

220 Parohia Ortodoxă Liteni ADORMIREA MAICII DOMNULUI SAT SILI?TEA  14379002 Str. , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. 

221 PAROHIA SF NICOLAE 9635165 Str. , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. 

222 Parohia Vercicani SF ILIE 20656060 Str. , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. 

223 Parohia "Sfintii Trei Ierarhi" Liteni 4535430 Str. , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

224 
Pozderie Florinel-Aleodor Întreprindere Individuală  CONTRACT NR 
6/03.08.2021 

41697828 Str.SILIȘTEI , Nr. , Bl. , Sc. , Ap. , Loc. LITENI 

225 SC RENASCENTIST ART SRL   CONTRACT 7/13.07.2021 27227880 STR CALEA SUCEVEI NR 36 

226 S.C KRISTAL ABC SRL   CONTRACT NR 8/16.08.2021 31382130 STR SILISTEI NR 1 

227 PFA RUSU CIPRIAN FLORINEL   CONTRACT NR 9/01.09.2021 41451377 SAT VERCICANI NR 2 

228 PBM-ALL MEDICAL THERAPY   CONTRACT NR 5/01.06.2021 43437050 STR CANTONULUI NR 5 

229 I.I IVAN DUMITRU VLADUT   CONTRACT NR 11/14.09.2021 40997975 SAT ROTUNDA NR 99 

230 I.F. LIVADARU A MARIA   CONTRACT NR 12/01.11.2021 27954160 STR I.V.LITEANU NR 78 

231 S.C. VIRGINGREEN S.R.L   CONTRACT NR 14/23.12.2021 41657696 SAT ROTUNDA NR 570 

232 S.C. GH$VSERVCOM S.R.L   CONTRACT NR 15/27.12.2021 4604476 STR MIHAIL SADOVEANU NR 48A 

 



 

Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini      

 

Graficul de colectare a deșeurilor municipale (inclusiv cele voluminoase) și a deșeurilor din 

construcții și demolări 

 

În plus față de activitățile de colectare la intervale regulate prezentate mai jos, vor exista 

activități de colectare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale 

etc. 

 

Acestea pot include colectarea deșeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte 

situații sau locații similare. Operatorul va fi obligat să colecteze deșeurile generate în astfel de 

situații și locații la cerere și în urma solicitării din partea Delegatarului.  

 

Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o 

mică parte a întregului serviciu. 

 

Plata pentru aceste servicii suplimentare nu va fi inclusă în contract, realizându-se suplimentar, 

folosindu-se preturile unitare din fundamentarea tarifului. 

 

 
Program de colectare deșeuri menajere FRACȚIA UMEDĂ 

Ziua Orele Ruta 

Luni 

8-10 

10-12 

12-16 

ADPP, oraşul Liteni, Centru,  zona Bucşa toată 

satul Siliştea, Moară, Cimpoieșu, Biserica, Bocancia, Retur  

oraşul Liteni, zonele Pădure, str. Pârâului (Nucu), Viei 1 și 2, Poiana 

Rotunzi - Platforma Bahnă 

Marți 

8-10 

10-12 

12-16 

ADPP, oraşul Liteni, Centru, zona Toloci, str. Cărăușu Aurel  

Cohal, Humărie, Țărincuță, Poiana Ursului  

Bază Recepţie, Lanul Gării, Siret, Piață 

Miercuri 

8-10 

10-12 

12-16 

ADPP, oraşul Liteni, Centru, Humărie Mică (Răducanu) 

Blocuri SMA, Canton, Podul Sucevei 

satul Roşcani tot, satul Vercicani, Podiș, Cotu Florii  

Joi 

8-10 

10-12 

12-14 

ADPP, oraşul Liteni, Centru, zona Dealul Curţii, Int. Șuhan 

satul Rotunda tot, Bariera CFR Cioroi 

satul Corni, zonele Deal toate, Halta CFR, pe lângă Lin.CFR  



14-16 Liteni Ferma Danicost, Prefabet, Zona str. Găinărie 

Vineri 

8-12 

12-16 

ADPP, orașul Liteni, Centru, Peco, Izvorul Tămăduirii, SMA  

Grup Şcolar IV Liteanu corp A,B,C, Intersecție NISTOR, Drumul Hotar, 

Saivane Runc-Costan (ultima vineri din lună), retur Drum Livezii 

 

 
Program de colectare deșeuri menajere FRACȚIA USCATĂ 

Ziua Orele Ruta 

JOI 

8-10 Primăria Oraşul Liteni – Zona Centru - Sens Giratoriu (toți agenții economici 

din Centru) – Școală Corp A – Casa de Cultură- Blocuri Primărie – Strada 

Găinăriei – S.C. Prefabet - Ferma Danicost – Intersecție Corni Vreme - Sat 

Corni Zona Deal – Bosânceanu Cristi – Stația de apă Corni 2 - Ultima casă din 

Corni – Retur -  Casa Parohială – Moară – Baciu Petru – Retur- sat Poiana 

limită UATO Dolhasca – Retur 

10-11 Școala Corni - Halta CFR Corni – Drum Haldan (după calea ferată) -  Stația de 

apă Corni 1- Retur 

12-14 Bariera CFR Cioroi – Sat Rotunda – Școală Rotunda1  – Centru –Cămin 

Cultural – Biserică – Drumuri după Biserică (Țărincuță)– Pod de traverse - 

Fântână Școală Rotunda - Drum Betonat – Centru Rotunda – Poiana Rotunzii 

– Școală Poiana Rotunzii – Sat Poiana Rotunzii – Retur 

14-15 Pod Phare – Drumul Dolheștilor – Rusu C-tin. – Retur – Drum Laleua – Viriș – 

Aparaschivei Ilie - Iaz Rotunda – Secția de Tractoare – Drum Betonat – Pod 

Șomuz 

14-16 Pod Șomuz – Drum Mitriță Ciobanul (la stânga)- Capăt de Drum – RETUR – 

Liteni- Strada Rotunzii – Intersecție Șuhan - Drum Hotar – Runc - Platforma 

Poiana Rotunzii (o dată la 2 săptămâni) -  Retur- Intersecție Florescu Neculai 

– Str. Bucşa – Str. Biba – Gaulici – Gofi – Costan – Primarul Axinte – Pădure 

Tuzu -RETUR – Moară Zup – Intersecție Paulina – Poinaru Sorin -  str. Viei 

1(Costel Ciubotaru) – Intră pe Vie 2- Colonelul Roșcăneanu – Retur –Viei 1- 

Centru 

   

Vineri 

8-10 Primăria Oraşul Liteni –Centru Sens Giratoriu – Dealul Brutăriei - Satul 

Siliștea - Intersecție Troiță Siliștea - Dreapta până la Mancea, Retur – Deal 

Siliștea – Abator Cimpoieș - Biserică Siliștea - Retur (o dată la 2 săptămâni) -  

Deal Bocancia – Itersecție Biserica Penticostali - Str. Siliștei – Apetrei Licu 

orașul Liten 

10-11 orașul  Liteni - Sorin Poenaru - Nucu Grecu - Toloci - Trombon, Retur pe la 

Costican – Intersecție Asandei – Dreapta până Intersecție Nelu Trombon - 

Retur - Cărăușu Aurel – Club Tricali - Str. Uzinei – Bariera CFR, Blocuri  SMA, 

Retur 

11-12 CENTRU - Sens Giratoriu - Dealul Curții – Școală - Corp B – Profesor Matachi 

Dan – face dreapta Strada Dispensarului – intersecție Dispensar – Retur- 

Intersecție Petricianu - Gara CFR - Drumul Livezii– Retur - Bariera CFR Pîrvu - 



Stația Asfalt -  Cîntar Baza de Sfeclă – Drum Olaru - Cornia Mihai (în spatele 

Baza de recepție) – Retur 

12-13 Baza de recepție – Humărie Răducanu Traian – Retur - Bariera SMA - Str. 

Uzinei - Tănase Vasile – Izvor Axinte –    Retur – apoi stânga Cohal – 

Aștefănoie – Intersecție Calea Sucevei -  PECO – Izvorul Tămăduirii – Retur  - 

Barieră SMA – Balena - St. de apă Liteni 1, Mișu Beton – Stânga Mal Rîul 

Siret, Retur, Cartier de lîngă Stația de epurare – Piață – Gară- Barieră CFR 

Pârvu -  Retur - Barieră SMA 

13-15 Podul Sucevei – Sat Roșcani Troiță - Moara Roşcani – Abator Avastar – Banu 

Viorel – RETUR – Intersecție Boca - face 3 drumuri de partea stângă – Izlaz 

fam. Pavalache –Retur – Troiță Scurtu – RETUR – Drumuri zona fam. 

Cotropai – Leneschi Ninu – Gigel Anton – Troiță – Fănică Puiu- Retur - 

Balastiera Dincu – Retur – face Stânga Drum Bunițu  – Intersecție Școala 

Roșcani – Biserica Roșcani –Retur,  Drumurile pe malul Siretului – fam 

Boincianu – Câda – Diaconescu – Troiță Pod – Retur 

13-16 Centru Roșcani – Drumurile din zonele Traian Simioneasa – Dincu Mitică – 

Luca – RETUR – drumul Doctor Săvescu - Balan Secretarul - RETUR – 

Intersecție DJ 208 C - Satul Vercicani – Biserică – Limită județul Botoșani - 

Retur, (zonele  Podiș Vercicani - Cotu Florii o dată la 2 săptămâni).   SFÂRȘIT 

TRASEU. 

 

 

  



      

Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini 

 

     Determinarea cantității medii zilnice de deșeuri municipale, nesortate, generate pe raza 

UATO Liteni, județul Suceava. 

 

     Determinarea cantității medii zilnice de deșeuri municipale generate într-o localitate se face 

cu relația: 

 

                                    [       ], unde: 

 

        - cantitatea medie zilnică de deșeuri municipale generate; 

N - numărul de locuitori ai localității; 10.250 locuitori; 

Im - indicele mediu de producere a deșeurilor municipale; Im a fost stabilit prin măsurători și 

înregistrări statistice din anii precedenți.  

 

 

     Pentru UATO Liteni :  Im = 0,314 kg/locuitor/zi. 

 

                   [       ]                                      

  



 

Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini 

 

Cantitatea anuală de deșeuri municipale nesortate ce urmează a fi colectate și transportate. 

                           Qan = Qmed/zi x 365 = 3,22 x 365 = 1175 tone 

 

Pe baza determinărilor din anul 2021, compoziția medie a deșeurilor municipale pe raza UATO 

Liteni, județul Suceava este următoarea: 

 

Nr. 

crt. 
Tip deșeu Pondere 

1 Deșeuri biodegradabile 54,3% 

2 Hârtie și carton 4,2% 

3. Compozite 2,5% 

4. Textile 0,9% 

5. Textile sanitare 0,5% 
6. Plastice 4,8% 

7. Combustibile neclasate (lemn) 2,5% 

8. Sticlă 4,5% 

9. Metale 1,7% 

10. Incombustibile neclasate (DCD) 7,8% 

11. Deșeuri menajere speciale 0,1% 

12. Elemente fine cu granulometrie sub 20 mm 16,2% 

  

 

A Hârtie, carton, plastic, metal, sticlă 15,2% 

B Diferența 84,8% 

 

 

Cantitățile de deșeuri care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, determinate estimativ, sunt: 

 

a. Colectarea deșeurilor municipale, fracția UMEDĂ – 1050,0 tone/an 

b. Colectarea deșeurilor municipale, fracția USCATĂ – 125,0 tone/an 

c. Colectarea deșeurilor voluminoase – 25,0 tone/an 

d. Colectarea DCD – 100,0 tone/an. 

 
  



 

Anexa nr. 5 la Caietul de sarcini 

Necesarul minim de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor 

municipale. 

 

a. Pentru colectarea deșeurilor municipale, fracția UMEDĂ, operatorul va face dovadă că 

deține sau are acces la un număr de 4 autogunoiere compactoare cu o capacitate 

minimă de 6,5 tone încărcătură utilă din care 3 dintre ele vor fi utilizate în mod curent, 

iar una va fi rezervă. 

b. Pentru colectarea deșeurilor municipale, fracția USCATĂ, operatorul va face dovada că 

deține sau are acces la 1 autogunoieră cu sarcina utilă de minim 6,5 tone. 

c. Pentru colectarea deșeurilor voluminoase, operatorul va face dovada că deține sau are 

acces la o autoutilitară, cu o greutate utilă de minim 3,5 tone; 

d. Pentru colectarea deșeurilor DCD, operatorul va face dovada că deține sau are acces la o 
autoutilitară, cu o greutate utilă de minim 3,5 tone; 

 
 

  



 

Anexa nr. 6 la Caietul de sarcini - Factorii de evaluare a ofertelor 

 

Evaluarea ofertelor se va face potrivit criteriului cel mai mic preț, conform următorului 

algoritm: 

 

           Factori de evaluare 

a.   Componenta financiara – reprezintă valoarea anuală a contractului și se obține prin 

însumarea valorilor obținute din produsul cantităților estimate cu prețurile unitare ofertate, 

pentru toate cele 4 categorii de servicii. 

Pondere – 100%  (100 de puncte) 

 

          Algoritm de calcul: 

Pentru cea mai mică valoare anuală a contractului de delegare, fără TVA, se vor acorda 100 de 

puncte. 

Pentru altă valoare, punctajul se va calcula după formula: 

            ( )   
    
  

             

          Tmin - cea mai mică valoare anuală a contractului, dintre ofertele primite 

          Tx – valoarea anuală ofertata a contractului pentru ofertantul x. 

 

 

        Concluzii pentru stabilirea OFERTEI  CÂȘTIGĂTOARE 

- Oferta care va acumula cel mai mare punctaj va fi declarata câștigătoare.  

- In caz de egalitate de puncte are prioritate oferta cu tariful unitar cel mai scăzut, în 

ordinea tarifelor stabilite conform art 52 alin. 1. 

- Daca egalitatea se menține, se va cere o reofertare a tarifului. 


