
ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL
NR.15153/12.07.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare privind activitatea

de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Vălenii de Munte, județul Prahova

Având în vedere prevederile legale cuprinse în :
- art.8 alin.(1) și alin.(2) lit.d) și lit.e) și art.22 din Legea serviciilor comunitare de utilități

publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de salubrizare a localităților;
- Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și

sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de raportul întocmit de către consilier primar și raportul comisiei pentru

probleme juridice și de disciplină, muncă și protecţie socială;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al orașului Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se aprobă înființarea serviciului public de salubrizare privind activitatea de
dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în orașul Vălenii de Munte, județul Prahova.

Art.2 Se aprobă studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a serviciului
public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în orașul Vălenii de
Munte, județul Prahova, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă gestiunea delegată ca formă de gestiune a serviciului public de salubrizare
privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în orașul Vălenii de Munte, județul
Prahova.

Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului privind
organizarea şi funcţionarea serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul
Vălenii de Munte, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activităților de dezinsecție,
dezinfecție și deratizare pe raza orașului Valenii de Munte, conform anexei nr.3 ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă modelul cadru de contract pentru delegarea gestiunii activităților de
dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe raza orașului Valenii de Munte, conform anexei nr.4 ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă durata delegării de gestiune pentru o perioadă de 5 ani.
Art.8 Cu ducerea la îndeplinire se însărcineaza: primarul, serviciul buget-finanţe, impozite

și taxe locale, serviciul urbanism și biroul achiziții publice și fonduri europene.
Hotărârea se va afişa la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte.
Comunicarea și afişarea se vor face de către Biroul administraţie publică locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL: Onoiu Elena-Adina

VĂLENII DE MUNTE, _______________.
NR.         .
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                                                                                         Anexa nr.1 la H.C.L. nr. _____/_______

                                                      STUDIU DE OPORTUNITATE
pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare privind activitatea

de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Vălenii de Munte, județul Prahova

        Descrierea Serviciul public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
         Serviciul public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare este parte componentă a serviciilor de
utilități publice. Aceasta se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor
publice și ale agenților economici de pe raza orașului Vălenii de Munte.

Utilizatorii/ beneficiarii serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt:
∂ Casnici: persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai orașului;
∂ Agenți economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul U.A.T.O. Vălenii de Munte;
∂ Instituții publice cu sedii sau filiale în orașul Vălenii de Munte.
Gestiunea serviciilor publice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare poate fi realizată prin

următoarele modalități:
⋅ gestiune directă;
⋅ gestiune delegată.

           Alegerea modalității de gestiune pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se
face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.
           Atribuirea activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se efectuează distinct de
celelalte acivități specifice serviciului de salubrizare.

Organizarea, reglementarea, conducerea, coordonarea, monitorizarea și controlul
funcționării serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare intră în atribuțiile administrației
publice locale.

Obiectivele principale și specifice serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt:
⋅ protecția sănătății oamenilor și a mediului prin combaterea și stingerea focarelor de

artropode și rozătoare vectori de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort.
⋅ protecția sănătății populației prin urmărirea calității serviciului prestat de operatori;
⋅ îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin combaterea eficientă a vectorilor

generatori de disconfort și cu risc epidemiogen;
⋅ responsabilitatea față de cetățenii orașului Vălenii de Munte, privind adoptarea unor tarife

echitabile și accesibile tuturor consumatorilor;
⋅ protecția cetățenilor și animalelor de insecte și rozătoare care sunt vectori potențial

transmițători de boli grave (rabie, salmoneloze, hepatită virală, meningoencefalită
epidemică, viroze, TBC etc.);

⋅ promovarea calității și eficienței activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;
⋅ dezvoltarea durabilă a serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

Descrierea locațiilor pentru care se face delegarea de gestiune
Dezinsecția se efectuează în:
a) clădiri aflate în domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;
b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare;
c) spațiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol și alte asemenea)

ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv asociații de  proprietari/locatari;
d) spațiile deschise din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale: terenuri

ale instituțiilor publice din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de râu, piețe,
târguri, oboare, bâlciuri și alte asemenea;

e) spațiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice: terenuri ale
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operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice și asociațiiior de proprietari/locatari,
terenuri ale instituțiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit.d);

f) căminele și canalele aferente rețelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu
energie termică, telefonie, rețele subterane de fibră optică și alte asemenea;

g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din
imobile de tip condominiu;

h) subsoluri umede sau inundate;
i) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare și care pot pune în pericol

sănătatea oamenilor și a animalelor.

             Dezinfecția se efectuează în:
⋅ depozitele de deșeuri municipale;
⋅ spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;
⋅ mijloace de transport în comun;
⋅ clădiri ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici și ale persoanelor fizice;
⋅ locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a

animalelor.

           Deratizarea se efectuează la obiectivele în care:
⋅ este prevăzută operațiunea de dezinsecție;
⋅ este prevăzută operațiunea de dezinfecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;
⋅ sunt identificate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor în spațiile

interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea
oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate și/sau nelocuite.

Prezentarea situației actuale și gradul de satisfacție al cetățenilor
         Până în prezent operațiile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare nu s-au realizat la
intervalele stabilite prin Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de salubrizare
a localităților și prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 privind aprobarea Normelor de
igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările
ulterioare.

Activitatea de combatere a rozătoarelor, insectelor nu atinge eficacitatea dorită
deoarece:
⋅ operațiile de dezinsecție, deratizare nu s-au realizat la intervalele stabilite prin Ordinul

nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de salubrizare a localităților și prin
Ordinul nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică
privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

⋅ neefectuarea operațiunilor de dezinsecție, deratizare la nivel general pe toată raza orașului
Vălenii de Munte, în special la toate asociațiile de proprietari, pe malurile râurilor, alte zone.

Modalități de organizare a serviciilor publice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în UAT
Vălenii de Munte
           Gestiunea serviciilor publice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare poate fi realizată în
două modalități - gestiune directă și gestiune delegată, alegerea formei de gestiune se face prin
hotărâre a consiliului local.

Gestiunea directă
∂ În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit toate

sarcinile și responsăbilitățile privind organizarea, conducerea, administrarea și gestionarea
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serviciilor publice de dezinsecție, deratizare și dezinfecție.
∂ Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înființați la

nivelul unităților administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare
adoptate de autoritățile deliberative ale acestora.

Gestiunea delegată
∂ În vederea administrării și exploatării sistemelor publice ale serviciilor de dezinsecție,

dezinfecție și deratizare din orașul Vălenii de Munte, se poate alege gestiunea delegată, prin
care autoritățile administrației publice locale pot apela la unul sau mai mulți operatori de
servicii publice, cărora le încredințează, în baza unui contract de delegare a gestiunii sau de
concesiune, gestiunea propriu-zisă a serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
precum și administrarea și exploatarea sistemelor publice necesare în vederea realizării
acestora.

∂ În procesul delegării Consiliul local al orașului Vălenii de Munte păstrează prerogativele
privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de dezinsecție,
dezinfecție și deratizare precum și dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de
respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, calitatea
serviciilor prestate, modul de administrare, exploatare și conservare a sistemelor publice
încredințate prin contractul de delegare.

∂ Procedura privind delegarea gestiunii sau concesionarea serviciilor publice de dezinsecție,
dezinfecție și deratizare în conformitate cu Legea nr.100/2016 privind concesiunile de
lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările
ulterioare, Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare.

∂ Activitățile specifice de utilitate și interes public se organizează și se desfășoară pe baza
caietului de sarcini și a regulamentului de serviciu prin care se stabilesc nivelele de calitate,
indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizator, precum și
modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor prestate, elaborate și
aprobate de către consiliul local.

Prin realizarea delegării de gestiune se vor putea obține următoarele avantaje:
∂ tarife mai mici decât cele actuale pentru unitatea de suprafață de dezinsecție, dezinfecție și

deratizare și un raport preț-calitate optim;
∂ creșterea calității serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, datorită selecționării

concesionarului pe baza unor criterii care vor evalua organizarea, indicatorii de
performanță, dotările tehnice;

∂ toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție și
deratizare vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide;

∂ lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură proprietății
utilizatorului obiectivului respectiv;

∂ în cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, vizibilă,
proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat pe bonul de lucru și va fi comunicat în
mod expres operatorului;

∂ este încurajată astfel angajarea de personal calificat și necalificat pe plan local, ceea ce va
duce la scăderea numărului de șomeri și, implicit, la o creștere a puterii de cumpărare în
oraș:

∂ feed-back eficient în ce privește relația beneficiar - prestator;
∂ control și monitorizare directă privind suprafața pe care se execută operațiile de dezinsecție,

dezinfecție și deratizare;
∂ creșterea eficienței acțiunii de igienizare a localității prin efectuarea acesteia de la exteriorul
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localității spre interior și într-o perioadă scurtă de tirnp, așa cum prevăd normele
metodologice privind efectuarea acțiunii de deratizare a unei localități.

Descrierea activității care se va organiza prin delegarea gestiunii

Serviciul de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a orașului Vălenii de Munte, este un serviciu
public local, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea
administrației publice locale.
Serviciul public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție cuprinde următoarele activități:

∂ cunoașterea zonei și a locului unde se execută dezinsecție, dezinfecție și deratizare;
∂ stabilirea vectorilor din zona unde se execută dezinsecție, dezinfecție și deratizare;
∂ determinarea nivelului de infestare;
∂ stabilirea substanțelor și a concentrației pentru combaterea vectorilor din zona propusă

pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare, astfel încât tratamentele aplicate în exterior să
nu aibă remanența ridicată pentru că ele ajung foarte repede în apă și sol, unde persistă apoi
ca elemente poluante, iar în interior tratamentele să fie cu remanența  ridicată;

∂ pregătirea afișelor de avertizare cu specificarea societății prestatoare, a produselor pesticide
utilizate și data efectuării acțiunii;

∂ stabilirea modului de desfășurare a acțiunii cu informarea operatorilor asupra execuției
lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

∂ anunțul la sediul U.A.T. Orașul Valenii de Munte cu programul de lucru: zona, data, ora și
cine execută lucrarea.

∂ Prin delegarea gestiunii serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, orașul Valenii de
Munte are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin:

o promovarea calității și eficienței acestor servicii;
o dezvoltarea durabilă a serviciilor;
o protecția mediului înconjurător;
o verificarea periodică a zonelor, în vederea depistării vectorilor în locurile unde s-a

executat dezinsecție, dezinfecție și deratizare;
o respectarea legislației în vigoare a ministerului sănătății, referitoare la normele de

igienă și recomandările privind mediul de viață al populației.

Modul de realizare al serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare prin delegarea
gestiunii

            Persoanele fizice, juridice și asociațiile de proprietari/locatari vor sesiza la primărie zonele
și locul unde sunt focare de infestare cu insecte și rozătoare, urmând ca operatorii de dezinsecție,
dezinfecție și deratizare să se deplaseze rapid la fața locului, verificând, potrivit specificului locului
și a vectorilor, ce tratament trebuie să aplice pentru combaterea lor și să nu fie afectate apa, solul,
precum și sănătatea publică.
            Operatorii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare vor verifica periodic în urma
tratamentelor aplicate eficiența combaterii vectorilor. O eficiență scăzută se poate datora pe de o
parte, apariției vectorilor din habitate larvare netratate, iar pe de altă parte migrării adulților din
zone învecinate sau ieșirii lor din locurile de adăpostire în care nu au avut de suferit din cauza
tratamentelor spațiale, care se aplică sub formă de aerosoli reci, ceață caldă și momeli raticide.
             Pentru fiecare din aceste trei tipuri de tratamente se va utiliza aparatura adecvată și
produsele insecticide și raticide condiționate special pentru tipul respectiv de tratament.
             Locurile pentru colectarea și depozitarea deșeurilor menajere sunt locurile unde există
infestare cu insecte și rozătoare și sunt vizate ca focare de infestare, iar operatorii de deratizare,
dezinsecție și dezinfecție trebuie să aplice tratament permanent, iar pe eticheta de avertizare se va
scrie data când s-a executat ultimul tratament.
              Operatorii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor respecta normele legale referitoare
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la regimul pesticidelor la dezinsecție și deratizare și vor lua toate măsurile de prevenire a
intoxicațiilor acute cu pesticide și de poluare a mediului.
             Personalul care deservește mijloacele auto folosite pentru transportul substanțelor pesticide
(insecticide și raticide) trebuie să fie instruit pentru efectuarea acestuia în condiții de siguranță, să
dețină toate documentele de însoțire.
             Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru
sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile competente.
             Transportatorii trebuie să aibă dotarea tehnică și personal corespunzător pentru intervenție,
în cazul unor defecțiuni sau accidente apărute în timpul transportului.
             După terminarea lucrărilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor amplasa afișe de
avertizare asupra prezenței și substanțelor utilizate, asupra societății prestatoare și a datei prestării
acțiunii, în locuri vizibile.

Motivele care justifică delegarea gestiunii serviciului de dezinfecție, dezinsecție și deratizare

Motive de ordin legislativ
Legislația în domeniul serviciilor publice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare este reprezentată
de:
⋅ Legea nr.101/2006 privind serviciului de salubrizare al localităților, cu modificările și

completările ulterioare;
⋅ Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu

modificările și completările ulterioare;
⋅ Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare
⋅ Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru de salubrizare a

localităților;
⋅ Ordinului ANRSC nr.111 /2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al

serviciului de salubrizare a localităţilor;
⋅ Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și

completările ulterioare;
⋅ Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind

mediul de viață al populației.
⋅ Aceste acte normative creează posibilitatea ca administrațiile publice locale să

demareze demersurile pentru acordarea gestiunii serviciului de dezinsecție, dezinfecție
și deratizare a localităților, realizându-se astfel un mod unitar de organizare a
serviciilor publice și totodată un control mai amănunțit menit să măreasca eficiența și
să scadă prețul acestora.

Motive de ordin economico-financiar
Principalele argumente care stau la baza acordării gestiunii serviciului de dezinsecție,

dezinfecție și deratizare pe domeniului public al orașului Valenii de Munte sunt următoarele:
∂ Personalul și organizarea operatorului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, care este

încurajat să angajeze personal calificat și necalificat pe plan local, ceea ce va duce la
scăderea numărului de șomeri și, implicit, la o creștere a puterii de cumpărare în orașul
Valenii de Munte.

∂ Raport optim între valoarea tarifelor și calitatea serviciilor.
∂ Posibilitatea de a obține tarife cât mai mici pentru o calitate ridicată, va permite să

suplimenteze suprafața domeniului public pe care se va face dezinsecție, dezinfecție și
deratizare, ceea ce înseamnă că va putea crește cantitatea de lucrări într-un buget
comparabil.

Motive legate de protecția mediului
       Dotarea cu utilaje noi și performante va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a
orașului. Astfel, viitorul operator de dezinsecție, dezinfecție și deratizare va trebui să facă dovada
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deținerii unui număr suficient de mașini și utilaje performante, cu care se vor putea realiza servicii
de deratizare, dezinsecție și dezinfecție de calitate ridicată.
       Alegerea opțiunii gestiunii delegate asigură selectarea unui operator cu o mai mare exeperiență
în domeniu, și care va putea gestiona activitatea în condițiile unui management performant al
calității mediului.

Motive de ordin social
       Comunitatea locală va beneficia de un număr mai mare de locuri de muncă deoarece prin
criteriile de selecție sunt stimulați ofertanții care angajează forță de muncă locală.
       Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor, comunitatea locală va beneficia de o
îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populației.

Identificarea nevoilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Utilizatorii / Beneficiari ai serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al
orașului Valenii de Munte se împart în:

∂ Casnici: persoane  fizice  și  asociații  de  locatari sau proprietari, locuitori ai orașului
Valenii de Munte.

∂ Agenți economici care îți desfășoară activitatea pe teritoriul orașului Valenii de Munte.
∂ Instituții publice cu sedii sau filiale în orașul Valenii de Munte.

U.A.T. Orașul Valenii de Munte are ca obiectiv realizarea unui serviciu de igienizare corect și de
calitate prin operatorul ce va fi desemnat, scop în care, efectuează controlul și urmărește activitatea
de dezinsecție, dezinfecție și deratizare executată.

Instituții ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sănătății și a populației:

∂ Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu - având ca atribuții urmărirea și
controlul aplicării de către persoanele fizice și juridice a reglementărilor privind igenizarea
periodică a punctelor gospodărești unde se adăpostesc insectele și rozătoarele, formând
focare de infecție, dar și aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru încălcările
prevederilor actelor normative în domeniul protecției mediului;

∂ Agenția pentru Protecția Mediului PRAHOVA - printre atribuțiile căreia se regăsesc
coordonarea și urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia de protecție a
mediului;

∂ Direcția de Sănătate Publică PRAHOVA - are ca scop realizarea controlului de stat cu
privire la respectarea condițiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în
domeniul sănătății publice;

∂ Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare –ANRSC – are ca scop
reglementarea și monitorizarea, la nivel central, a activităților din domeniul serviciilor
comunitare de utilități publice aflate în atribuțiile sale.

Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate.
        În general, rozătoarele și insectele se numără printre obiectivele recunoscute ca fiind printre
cele mai mari generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătatea publică.
        Din acest motiv, grupurile interesate în realizarea activității de deratizare, dezinsecție și
dezinfecție în orașul Valenii de Munte, au diverse nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmează:
        Populația orașului Valenii de Munte are o serie de dorințe și nevoi, cum ar fi:
⋅ să se plimbe și să se recreeze în zone curate fără insecte și rozătoare;
⋅ să circule pe străzi curate;
⋅ în perioada verii, în zilele toride, să se recreeze în zonele de agrement fără a purta grija

țânțarilor, rozătoarelor și a insectelor;
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⋅ evitarea transmiterii unor boli de la rozătoare și insecte către oameni și prevenirea
răspândirii lor către populație.

U.A.T. Orașul Valenii de Munte, are ca obiective/nevoi:
⋅ îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței

serviciilor publice de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;
⋅ dezvoltarea durabilă a unor servicii care sa asigure protecția mediului înconjurător;
⋅ organizarea serviciilor publice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare astfel încât să

satisfacă nevoile populației, ale instituțiilor publice și agenților economici;
⋅ realizarea serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare de calitate, pe o suprafață cât

mai mare a domeniului public până la acoperirea întregului oraș, cu costuri minime.

       Toate instituțiile menționate mai sus: Garda de Mediu, Agenția Pentru Protecția Mediului,
Autoritatea de Sănătate Publică, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare-A.N.R.S.C., sunt interesate de:
⋅ îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin menținerea unui climat de igienă;
⋅ protejarea mediului înconjurător;
⋅ protecția stării de sănătate a locuitorilor orașului Vălenii de Munte.

Beneficiile acordării gestiunii delegate

Calitatea serviciilor
În contractul de delegare a gestiunii a serviciului public se vor stabili criterii de performanță care
vor înlesni evaluarea de către Primaria orașului Vălenii de Munte a calității serviciilor realizate.
În plus vor fi stabilite penalizări care vor motiva operatorul să efectueze lucrări de calitate.
Operatorul va aplica tratamentele necesare în timp util în zonele puternic infestate ori de câte ori
este nevoie.
Operatorul de dezinsecție, dezinfecție și deratizare va prezenta personal specializat/ necalificat
pentru desfășurarea în bune condiții a serviciului, instruirea acestuia intrând în obligațiile
operatorului.
Control și monitorizare directă și eficientă asupra modului în care este prestată activitatea de
dezinsecție, dezinfecție și deratizare.
Feed-back eficient în ce privește relația beneficiar- prestator.

Concluzie

Avantajul delegării serviciului de dezinsecție, dezinfecție și deratizare prin selectarea ofertantului il
constituie posibilitatea obținerii unor tarife cât mai mici pentru o calitate ridicată, ceea ce va putea
permite U.A.T. Orașul Valenii de Munte să suplimenteze domeniul public pe care se va face
dezinsecție, dezinfecție și deratizare, deci și cantitatea de lucrări.
Prin delegarea gestiunii serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare vor fi create
condițiile pentru creșteri intensive ale serviciului, prin creșterea frecvenței cu care se realizează
aceste operații la nivelul orașului nostru.

Procedura de delegare a gestiunii

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.(8) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare
de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare,” Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor de utilitati publice poate fi : a) contract de concesiune de servicii; b) contract de achizitie
publica de servicii. De asemenea, potivit art.9 din Legea nr.51/2006 coroborat cu art.2, alin.(3) lit.k,
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din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor cu modificarile si  completarile
ulterioare, in cazul serviciilor de utilitati publice, procedura de atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii se stabileste, dupa caz, in baza prevederilor Legii nr.98/2016,Legii nr.99/2016 si Legii
nr.100/2016. Astfel, se propune incheierea unui contract de achizitie publica de servicii in
conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare in vederea  delegarii gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecție și
dezinfecție a U.A.T.O. Valenii de Munte.
Operatorul selectat va beneficia de dreptul de exclusivitate potrivit art. 20, alin. (2), lit. e) din Legea
nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată.

Durata estimată a contractului
Durata estimată a contractului este de 60 luni.

INTOCMIT

Sef Serviciu T.I.S.
CHEȘCA CONSTANTIN



Anevr nr.2 la H.C.L. nr. I

REGULAMENT
privind organizarca $i functionarea serviciului public de der:rtizare, dezinsec(ie 9i dezinfec(ie

in ora$ul Vilenii d€ Munte

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALf

Sf,CTIUNtrA I - Domeniul de aplicare
ART. I
Prevederile prezentullli regulament se aplici serviciului public de deratizare. dezilrseclie $i dezinfec(ie
pentru satisfacerea nevoilor populaliei. ale instituliilor publice li ale operatorilor econornici de pe

tcritoriul oraiul Valenii de Munte.
Prezentul regulameut stabilette cadrul .iuridic unitar privind destigurarea serviciului de deratizare.

dezinseclie ti dezinfectie in omsulValenii de Muntq dcfinind modalitn{ile 9i condiliile ce trebuie
indeplillite pentru asigurarea serviciului dc deratizare, deziisectie ii dezinfeclic, indicatorii de

performanfd, conditiile tehnice, raporturile dintrc operator ;i utilizator.
Operatorii serviciului de deratizarq deziDseclie. dezinfectie, indif'erent de lorma de proprietatc $i de

modul in care este organizatd gestiunea serviciului de deratizare, dezinscclie. dezinfeclic pe teritoriLrl
ora$ul Valenii de Munte. se vor conforma prevederilor prezentuhi regulament.

ART. 2

Modul de organizare gi functionare a serviciului dc deratizare. dezinsectie 9i dezi[feclie trebuie sd se

realizeze pe baza urnitoarelor principiil
. protecfia sanatalii populatiei;
. responsabilitatea fali de cetdleni;
. conservarea si proteclia mediului inconjuritorl
. asigurarea ca,italii ii continuitilii serviciului;
. tarifarea echitabite, corelata cu calitatea Sicantitatea serviciului prestat;

. securitateaservicfului:

. dezvoltareadurabila.
ART. 3
Termenii 9i noliunile utilizate in prczentul regulamert se definesc dup6 cuDl urmeazd:

. autoritate competenti de reglementare Autoritatea Nafiotrala de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilitati Publice. dcnumita in contirruare A.N.R.S.C.i
. deratizare activilatea de starpire a ;oarecilor 9i gobolanilor prii oravie cu substante

chimice salr prin .ulluri mrcrobiener
. dezinfeclie activitatca de distrugere 

^ 
germenilor patogeni cu substante specifice, in scopul

elimindrii surselor de coDtaminare:
. dezinsectie - activitatea de conlbatere a insectelor in stadiul de larva sau adult, cu substanle

chimice specifice;
. irdicatori de perloflnanta - parametri ai ser'viciului de deratizare, dezinsec(ie, deziifeclie,

realizati de operatorul de servicii, pentru care sc stabilesc niveluri minime de calitate, uflndriti
Ia nivelul operatorului titular al Iicenlei;

. licenld - actul tehnic qi juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaie calitatca de

operator al serviciului. precum $i capacitatea $i dreptul de a presta una sau mai multe activitali
ale acestuia:

. reletd - ansamblu de specifical;i sortimentc, cantitali. concentratiile soluliilor care dcscriu

materialele utilizate pentru o anumitd operatiune deratizare. dezinfeclie sau dczinseclie $i

un aDumit tip de obiectiv;
. vector organism (ins€cta. rozatoare) care raspandeste un parazit, un virtls siru germeni

patogenide la un animal la altul, de la om la orr ori de Ia animale la om;



. serviciul public de deralizarc. dezinsectie ti dezirfcctie denumit in continuare Serviciul
public DDDi

. utilizator pcrsoana fizici sau juridicd ce beneficiazi, direct ori indirect. individual sau

colectiv. de serviciile DDD. in condiliile legii.

ART. 4
SeNicirl public DDD trebuie sa iideplineasca, la Divelul utilizatorilor. indicatorii de performanF

aprobali de Consiliul Local al Ora$ului Valenii de Mrrnte

SECTIUNEA a 2-n- Accesul lx serviciul public DDD
ART. 5
Toli utiliTatorii, persoane fizice sau juridice de pe teritoriul oratul Valenii de Munle au garantat

dreptul de a beneficia de acest serviciu.
Utilizabrii au drept de acces, fhra discriminare. la informatiile publice privind serviciul public DDD,
la indicatorii de performanla ai serviciului gi la clauzele contractuale.
Op€ratorul serviciului public DDD este obligat ca prin modul de prestare a serviciuhi sd asigure

protcclia sdndtitii publice utilizand nunrai mijloace $i utilaje corespunzatoare cerintelor autorirelilor
competente dir domeniul sanatatii publice fial protecliei mcdiului.
operatorul serviciului public DDD este obligat sd asigure continuitatea serviciLrlui conform
programului aprobat de autoritAlile administratiei publice locale, cu exceptia cazurilor de forfi majori.

SECTIt NE4 a J-a - Documenlalia tehnicii
ART. 6
Prezentul regulament stabilette documentatia tehnica pentru operatorul serviciului public DDD
Regutanrentul stabile$tc documertele necesare desfe$urdrii activitatii, modul de intocmire, actualiTare

Si pistrare a scestor documente.
Detalierea prevederilor prezentului rcgulament privind modul de intocmire, pdstrare li reactualizare a

evidenlci tehnice se va t'ace priD proceduri de exploatare specifice echipamentelor DDD.
ART. 7

Operatorul serviciului public DDD va avea ti va actualiza urmitoarele documente:
. silualia terenurilor din aria de de.er r ire:
. documenta[ia tehnicd a ech ipamente lor;
. instrucliunile producatorilor/furn;zorilor de echipament;
. nome generale gispecifice de prolec!ic a lnuncii aferente fiecarui echipament sau fiecirei

activititii
. planurile de dotare gi amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor. planul de aparare a

obiectivului in caz de iDceDdiu. calamitali sau alte situaliiexceplionale;
. regulamentul de organizare ii funcfionare $i atribuliile de serviciu pentru intreg

Personalul;
. documentele referitoare la irstruirea. exanlinarea $i autorizarea personalului;

. registre de control. de sesizari qi reclamatii;

CAPITOLUL II. ASIGURAREA Sf,RVICruLUI Df,RATIZARtr, DEZINSECTIE,
DfZINFfCTIf, $I CONDITII Dtr FTJNCTIONARE

ART. 8
Cetdlerii cu gospodirii individuale, operatorii economici, institutiile publice ti asocialiile de

proprietari/locatari au obligatia de a asigura combaterea fi stingerea Ibcarelor de rozitoare li insecte

purtatoare de maladii transmisibile $i/sau generatoare de disconfort din gospodaria proprie sau dill
spaliile pe care le delirr cu oricc titlu.

Activitatea de dezinsectic se efcctueaT-i iD:

. cladiri ale instituliilor publice;



. pA(i comune ale cladirilor tip condomiDii. casel

. caminele aferente retclelor de alimeDtare c apd. canalizare. termoficare;

. parcuri. spalii verzi, cimitire, maluride lac:

. piele. larguri. oboarc. balciuri:

. zoDe demolate $i nccoDstruitel

. subsoluri uscate. umcde sau illundate:

Aclivitatea dc dezinfectie se efectueazi in:
. depozitelc dc de$euri muDicipale li celc asitnilate acestora:
. staliile de transf-cr al de$eurilor;
. statiile de sortare a deleurilor;
. illcaperile diD cadrul condominiilor preyirule cu tobogan. deslinate colectirii deteurilor

municipalet
. spaliile special amerlajatc pentru colectarca de$eurilor menajere:
. miiloacele de traDsport in comun:
. unitali de invafamant, sanilare si alte institutii af'late in subordinea autoritalilor administraliei

publice localel
. locurilc in care exista focare declarate care pun r^r pericol sinatatea oaDrenilor qi a animalelor.

Deratizarea se efectu eze in toale locuri le in car c:

. este previzntar operatiunea de dczinseclie:

. este previzuti operaliunea de dczinf'ecfie. cu exceplia mijloacelor de transport ir conun;

. existi focare declarate care pun r'r pericol sinatatea oamcnilor iia aninalclor.
ART. 9
Din punct de vedere al frecventei:

Deratizarea se execute ( conform Ordinul nr. 82/2015 privind aDrobarea
Resulamentului-cadru al sen iciului de salubrizare a localitatilor ) :

. pentru operatorii economici cu profil nealimentar gi asocialiile de propr;etari/locatari. cel
pulin o dati pe semestru !i ori de cale ori este nevoie pentrll stingerea unui focar;

. pentru operatorii economici cu profil alimentar. cel pulin o dati pe trimestru Si ori de cate

orieste nevoie pentru stingerea unui lbcar. cu respectarea prevedcrilor legale ref'critoare la

siguranp alimcntului;
. pentru spaliilc deschise din domeniul public si privat al uni6[ii administrativ-teritoriale in

conformitate cu programul unitar de acliune. dar nu mai pulin de J ttatamente pe an:

pentru peNoanele fizice. la solicitarea aceslota sau ori de cAte ori este ncvoie pentru 5tinterea unui

focar.
ART. 10
Din punct de vedere al frecvenlei:
Dezinsectia se executi ( conform Ordinul nr. 82/2015 privind aorobarea
Resulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitltilor ) :

o lunar, in sezonul cald, pe spaliilc deschise prevezuE in programul unitat de acfiune. prin
aplicarea de tralamentc multiple pentru combaterea tanlarilor adulli ii a larvelor de fanfaril

. minimum 3 tratamente pe an ii ori de catc ori este nevoie. cotcspurzator conccntraliei $i
tipului de substanle insecticide cc urmeazd a fi utilizate in spaliile comunc inchise ale

clndirilor. inclusiv subsoluri umede sau inundate.
Pentru combaterea altor vcctori dezinsectia se executa:

. trimestrialgi ori de cAtc ori este nevoie. in spaliilc inchise ale operatorilor economici cu
profil nealimentar. instituliilor publice $i spaliile comune inchise ale clddirilor;

o lunal si ori de cdte ori este nevoic. in spaliile r'nchise alc operatorilor economici cu prolil
Jlirnentar Si ale unit:itilol sanilar'c:

o nurrai la solicitarea peNoanelor tizice din spaliile cu destinalie de locuinle.

Dezinfectia se execute( conform Ordinul nr.82/2015 privind alrrobarea Reeulamentului-
cadru al serviciului de salubrizare a localititilor ) :



. Dezinfectia se executi numai la solicitarea peNoanelor fizice saujuridice.
ART. 11

Toate produsele folosite penku ef'ectuarea opcrafiuDilor de deratizare, dezinscclie 9i dezirf'ec1ie vor fi
avizate obligatoriu de Autoritalea Nationala SaDilar - Veterinard $i pentru Siguranla Alimentelor

Comisia NatioDala pentru Produse Biocide-

ART. 12

Persoanele fizicc sau juridice deliDatoare de spalii construite. indifercnt de destinatie. c rli $i/sau

tercnuri viraDe sau anlenajatc, unititile de adminish'are a domeniuhi public. ocoalcle silvice.
institutiilc publice. precum ti ullitdlile care au in exploatare relele rehnico_edilitare sunt obligate si
efcctueze deratizarea, dezinseclia li dezinfeclia spaliilor delinute in condiliilc previzutc in prezentul

regulanenl.
Persoanele fizice sau juridice. beDeficiare alc operaliilor de deratizare. dezinsecfie $i/sau dezinfectiq

au obligatia sd pennitd accesrl operatorului in locurilc utlde urmeaza sd se rcalizeze opemlia $i si
menlind salubre spatiile pe care le deiin
ART. 13

ART. 14

Operalorul are obligatia sd anunle autoritatea admiiistraliei publice locale. despre toate sitratiile in
carc este impiedicati realizarea operaliilor de deratizare, dezinseclic $i dezinfeclie.
ART. 15

in cazul in care- l'n urma unui tratament ef-ectuat. se aducc o dauna imediatd. vizibilA, proprietalii

beneficiarului. acest fapt va fi mcnlionat in documentul de lucru gi va fi comunicat in nlod expres

operatorului. Vor fi semnalate, dc asemenea, toate aspectele ce sunt de naturi sA afecteze viata $i

sdnitatea oamenilor li vieluitoarelor.
Operatorul ou este exonerat de rdspuDderea privird prejudiciile cauzate sAnatAfii oamenilor li
vieluitoarelor, alrele decat cctc pcntru carc sc aplicir tralamentul, daci ulilizeaza srbstante periculoase

peDtru aceltia. dacd nu s-au hrat nldsurilc necesare infonnarii populaliei. conform prevederilor aft. l6
lit. a), sau tratameDtul esteincficient.

CAPITOLUL III. DREPTURI $I OBLTGATtr
SECTIUNtrA I - Drepturilc $i obliga(iile operatorului serviciului DDD
ART. 16

Operatorul serviciului DDD va actiona pentru implicarea utilizatorilor 9i transfonnarea treptati a

acestora ilr.,operatori activi de mediu". cel putin la nivelul habitatului propriu.

Autoritdlile administraliei publice locale se vor implica in acliuni de popularizare ti instruirc a

populatiei privind impactul rozatoarelor $i insectelor purtitoare de maladii transmisibile 9i/sau
geDeratoare de disconfort, asupra mediului !i condiliilor dc viala' inclusiv in toale unititile de

invildmanr pc care le gestionezi.
ART. 17

Opcratorul serviciului public DDD are unnatoarelc drepturi:

. sa aibeacces la toate obiectivele stabilitc prir coDtract;

. sd aiba exclusivitatea prestdrii servici lui public DDD pentru toli utilizatorii de pe raza ora;ul
Valenii de Munte, confonn H.C.L. .......- ........prin care a fbst aprobatd gestiunea

delegata a serviciului public DDD:
. sa solicite si sa primcasca de la 

^utoritatile 
administratiei publice locale, orice informatii

lrecesare deslasurarii in bune conditii a serviciului prestat;

. sa solicite recuperarea debitelor iD ilrstanla.

ART. 18
Operatorul serviciului public DDD arc urmatoarele obligalii:

a) inainte de iiceperea operatiunii de dczirsectie sau demtizare la obiectivele din programul

unitar de actiune . in baza celor convenite cu UAT Valenii de Munte. va aDunla tipul lucrdrilor
ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execulie. adus la cunoltinla utilizatorului cu cel

putiD 7 zile inainte de irrceperea lucririlor respective, carc va con{ine:



o tipul operatiuniice urnleaza a se efectual
o data si intervalul orar in care se efectueaTa operatiinlilcl
o locul/locurile din cadrul proprielilii utilizatorului ill care este

necesara activitatea:
o subslantele utilizate si gradul de toxicitate a aceslorai

o ct'ectele srbstanlelor asupra pe$tilor, albinclor sianimalelor cu senge cald;

o masurile de prctellie ce Ircbuie luate in spccial cu referire la copii. bitrani. bolnavi,

animale li pisiri:
b) h cazul l'n carc operatorul trebuie sd cfectueze una sau mai multe operalii pe proprietatea

privatd a utilizatorului, la incepcrea lucrarilor. rcprezentaDtul acestuia este obligat sa sc

legitimeze li sa anunle scopul activitilii pe care o va elbctuai

c) la icrminarea lucr?irilor efecluatc pe proprie(atea utiliatorului se solicitA confirmarea efectuarii

fi7ice a lucririi, opcratorul flind singulul respoDsabil in privinfa substanlelor utilizate. a

cantitdlii acestor^ ti a tehnologiei aplicate, prin intocmirea rrnui document de lucru.

d) sa asigure prestarea serviciului public DDD conform prevedcrilor contractuale licu respectarea

prezentului regula'nent. prescriptiilor, norDrelor li normativelor tehnice in vigoarel
e) s, pliteasca despdgubiri pe$oanelor fizice s^u juridice pe'rtru prcjudiciile provocate din

culpi, inclusiv pentN restricliile impuse detindtorilor de terenuri aflate in perimetrul zonelor

de protectie insrituite, conforrn prevederilor legale;
1) si furnizeze autoritalii administrafiei publice locale. respectiv A.N.R.S.C.. iDfornlaliile

solicitate $i si asigure accesul la documentele $i documentaliile pe baza cArora presteaza

serviciul public DDD. in condifiile legiil
g) sa delina toate avizele. acordurile. autorizaliile si licenlele neccsare pres6rii activitatilor

spccifice serviciului public DDD. previzute in legislalia in vigoare;

h) si respecte angajamentele luate prin contractele de nrestarc a serviciului public DDD:
i) sd respecte indicatorii de performaDla stabilili prin hotArarea Consiliului Local fi prelizafi ilr

Regulanrentul serviciullri public DDD, sa imbunatateascd in mod continuu calitatea scrviciilor
prestalei

j) sd asigure desliturarea corespunzatoare a prograrnelor de deratizare, dezilrseclie $i dezinfeclie

conform programelor aprobale de beneficiari
k) si inregistreze toate reclanaliile $i sesizarile ulilizatorilor intr-un registru ti s, ia m,surile de

rezolvare ce se impun. in registn se vor consenrna rumcle. prenumele persounei care a

reclamat $ia celei care a primit reclamalia. adresa rcclamaDtului, data $iora reclamaliei' data

ti ora rezolvarii, numerul de ordine al reclamatriei care va fi comunicat petentului. La sesizlrile
scrise operatorul arc obtigatia se raspundd l'r maximum 30 dc zile de la inregistrarea acestora

SECTIUNEA a 2-a - Drepturile !i obligatiile beneficiarului
ART, 19 Au calitatea de utilizator al serviciului public DDD beDeficiarii iDdividuali sau colectivi,

direcfi ori indirecti, definili portivit Legii serviciilor comunit^re dc utilitali publice.

Dreptul. fdra discrirninare, de acces la serviciul public DDD. de utilizare a acestuia. precum $i Ia

informaliile publice este garantat t uror utilizatorilor.
ART. 20 Uulizalorii all rrrmaloarelc drepluri:

. sd utilizeze. liber !i nediscriminatoriu. serviciul public DDD in condiliile contractulu;/

contractului-cadru de prcstarel
. sa solicite si sa primeasci, in condiliilc legii si ale conkactelor de prestarc. despdgubiri sau

compcnsatii pentru darnele provocate lor de citre operatori prilr ne.espectarea obliSaliilor
contractuale asuDlate ori prin prestarea unor servicii inferioare. calitativ li cantitativ.
parametrilor tehnici stabiliti prin contract sau prin nornele tehnice in vigoare;

. sd sesizeze autoritililor adrninistraliei publice locale $i celor competente orice deficicnte
constatate in sfera serviciuhi public DDD ii si facd propuneri vizend inldturarea acestora,

inrbunAdtirea activitdtii ti cregterea calitAlii serviciului;
. sa se asrxiezc in organizalii neguvernamentale pentru apArarea, promovarea li stlslinerea

i,rtereselor proprii;
. sa primeasca;i sA ulilizcze informalii privind serviciul public DDD. despre deciziile luate in

legit$ra cu acest serviciu de cdtre autoritilile admioistraliei publice localc, sau operator,;



. sa fie consultati. direcl sau prin intermediul unor organiTalii neguvernamefiale reprezentativc,
ilr proccsul de elaborare $i adoptarc a deciziilor, stratcgiilor $i reglementarilor privind

activitelile din sectorul serviciului public DDDI
. sa se adreseze, individual ori colectiv. prir intermediul unor asociatii reprezentative.

auloritililor administraliei publice localc sau centrale ori instaDle lor j u decAtoresti, in vederea

prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct oriindirecti
. si li se prcsteze serviciul public DDD irr condiliile prezentului regulament, ale celorlalte acto

noflnative iD vigoare la nivelurilc stabilite iD contract;
. sA conteste facturile cend constatA iDcAlcarea prevederilor contractuale;
. sa primeascd raspuns in maxinum 30 dc zile la sesizirile adresate operalorului sau autoritililor

administraliei publice locale li ccntrale cu privire la neindeplinirea nor cond il ii contractua lel
. utilizatorilor le este garalltat dreptul de acces Ia serviciul public DDD $ide utilizare a acestuia.

ART. 2I
Utilizatorii au urmitoarele obligatii:

. si rcspecte prevederile prezentului regulament li clauzelc contractuhi de prestare a servicilrlui
public DDD;

. sa achite ir termenele stabilite obligaliile de plata in conflorlnitate cu prevederile contractuhi
de prestare a serviciului public DDD;

. sa asigure accesul operatorilor DDD la puDctele de lucru;

. sa aplice misuri privind deratizarca !i dezinseclia, stabilite de P maria Oratul Valcnii de

Muntei
. si accepte limirarea temporara a prestarii serviciu,ui ca urmare a executiei unor lucrari

prevazute in programele de reabilitare, extindere li modernizare a infrastructurii tehnico-
edilirare:

. sA respecte norDrele de igiend $i sAndtate publica stabilite prir actele normative in ! igoare:

. sA incheie contracte pentru prestarea serviciului public DDD Dumai cu operatorul carc arc

dreptul sa presteze astfel de activitili in orasulValeniide Munte:
. sa mcnlind in stare de curetenie spaliilc in care se faoe deratizarea ;i dezinseclia;
. sd asigure curdtenia incintelor proprii. precum ;i a zonelor cuprinse intre imobil ti domeniul

public (pann la limila de proprietate):

CAPITOLUL IV. DETf,RMINARf,A CANTITATILOR IiI VOLUMULUI DE LUCRARI
PRESTATE
ART. 22
La i,lcheierea contractului de prestari servicii. operatorul are obligalia de a menliona iD contract tipul
operaliei ;i suprafala pe care urmeaza a fi e\eculatd.
ART. 23
Pentru activitalile de derat;zare. dezirrseclie ii dezinfeclie masurarea canthalilor se face in functie de

suprafald

CAPITOLI, L V. I\DICATORI DE PERFORM4NTA
ART. 24
Consitiut Local al Ora$ul ValeDii de Munte stabileste giaproba valorile indicatorilor de perforrnanti ai

scrviciului public DDD, dupi dezbarerea publica a acestora.

IDdicatorii de perfomanta ai serviciului public DDD sc precizeazi in prezeDtul regulament.

Autoritalile administraliei publice locale sunt responsabile de realiTarea de catre opcrator a

iDdicator;lor de perfonnanld ai serviciului, a clauzclor contractuale $i a legislatiei in vigoare referitoare
la serviciul public DDD.
ART. 25
Indicatorii de performanF stabilesc condi(iile ce trebuic respectate de operatori pentru asigurarea

serviciului public DDD in orasulValeDiide Munte.
lndicatorii de perlbrmanfa asigura conditiile pe care trebuie sa le iDdcplineascn serviciul public DDD,
avendu-se ir vedere:

. coDtiDuitatea din punct de vedere caDtitativ $i calitativ;



. prestarea serviciuhi pentru toli utilizatorii dir aria sa de responsabililale;

. adaptarea permanenti Ia cerinlele utilizatorilor;

. exchrderea oricdrei discrininAri privind accesul la acest serviciu:

. rcspectarea reglemcnldrilor spccifrce din domeniul protecliei mcdiului $i al sdnitatii
populaliei;

. implementarea unor sisteme de managemenl al calitdlii, al mediului iial sinatatii $i securitilii
muncii:

ART. 26
Indicatoriide performantd pentru serviciul public DDD se refere la urmdtoarele activitali:

. masnrarea, facturarea li incasarea contravalorii serviciilor efectuate:

. indeplinirea prevederilor contractuale cu privirc la calitatea serviciilor efectuatel

. meDliDerea unor relalii echitabile intre operator $i utilizator priD rezolvarea rapidd !i obiectiva
a problemelor, cu respectarea drepturilor liobligatiilor care revin fiecArei pa4i;

. solulionarea r^D timp util a reclanraliilor utilizatorilor referitoare la serviciil€ de deratizare,
dezinsectie li dezinfccticl

. prestarea de servicii conexe serviciului de deralizare. dczinseciie, dezinfec{ie - infonnare,
consu,tanli.

ART.27
in vederea urrniririi respectirii iidicatorilor de performanfa. operatorultrebuie si asigure:

. gestiunea serviciilor de dcratizare, dezinseclie. dezinfectie confbrm regulamentului de
organizare;i funclionare a sen icirrlrri:

. inregistrarea activitrlilor privind masurarea prestaliilor, facturarea li incasarea contravalorii
servicii Ior efectuatei

. inregistrarea reclamatiilor fi sesizarilor utilizatorilor ;i rnodul de solutionare a acestora.

ART, 28
ir confonnitate cu competenlele si atribuliile legale ce le revin, autoritdlile admiDistratiei publice
centrale qi locale, precum si A.N.R.S.C., au acces neingridit la informalii necesare stabilirii:

r modului de aplicare a legislatiei ii a nonnelor emise de A.N.R.S.C.;
. modului de respectare qi indeplinire a obligaliilor contractuale asumatei
. calitdfii $i eficienlei serviciilor prestate la nivelul irrdicatorilor de performanta stabiliti in

contractele directei
. modului de formare si stabilire a tarifelor pertru serviciile de dcratizare, dezinsectie,

dezinfeclie;
. respectirii parametrilor ceruti prir prescriptii!e tehnice 9ia normelor metodologice.

CAPITOLUL VI. DISPOZITII TRANZITORII $I FTNALE
ART. 29
in cadrul contractelor r'ncheiate cu utilizatorii se vor stipula normativele $i tarit'ele legale. valabile la

data incheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri $i la actele normative care trebuie respectate
din puncl de vedere al prolecliei nlediului sial sdndtdtii publice.
Contractele de prestdri servicii se vor incheia cu urmatoarele categorii de utilizatori:

. proprietari de gospoddrii individuale sau reprezentanli aiaccstoral

. asociatii de propri€tari/locatari. prin reprezentanlii acestora:

. operatori economici;

. institulii publice;
ART. 30
Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in functie de trodificirile de naturd tehnica.
tehnologici ti legislativi.
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r\nera rrr.3 la H.C.L. nr. I

CAIET DE SARCINI
pentru delegarea gestiunii activitifiilor dc dczinsecfie, dezinfectie fi deratizare

pe raza oraqului Vdlenii dc Muntc

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentulcaiet de sarcini stabilc$te condiliile de desfi;urare a activitdlilor specifice de deratizare.
dezinseclie gi dezinfeclie din cadrul seNiciu[Li de sal brizare. stabilind nivelurile de calitate Si
condiliilc tehnice necesare funcliondrii acestui serviciu in condi[ii dc cficicn15 $i siguranid.

Prezentul caiet de sarcini a fost claborat spre a servi drept documentalie tehnicd $i de referin(A in
vederea stabilirii condiliilor specilice de desfE$urare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de
gestiune adoptat.

Caietul de sarcini face parte integrantA din documentalia necesar5 deshlurarii activitatilor de
deralizare. dezinsec(ie $i dezinfecfie $iconstituie ansamblul cerinlelor tehnice de baze.

Prczentul caiet de sarcini conline specificaliile tehnice care definesc caracteristicile rcferitoare la
nivelul calitativ, tehnic $i de perlbrman(d. siguranla de exploatare. precum li sisteme de asigurare a
calitalii, terminologia. condiliile pentrLl certilicarea confbrmitSlii cu sta[dardele relevante sau altelc
asemel1ea.

Specifica(iile tehnice se refere. de asemenea. la executarea activitdlilor, la verificarea, inspeclia gi
condiliile de recepfie a lucdrilor, precum $i la alte condilii ce derivd din actele normative Si
rcglementArile in legeturd cu desli$urarca activitililor de deratizare, dezinseclie gi dezinfecfie din cadrul
serviciului de salubrizare.

Caietulde sarcini precizeazd reglementirile obligatorii reflritoare la proteclia muncii. la prevenirea

li stingerea incendiilor $i la proteclia mediuLLi. care trebuie respectate pe parcursul prestdrii activitAtii de
dezinscclic, dezinfectie qi deratizare qi care sunt in vigoare.

Termenii. expresiile qi abrevierile utilizatc sunt cele din regulamentul privind organizarea gi
funclionarea serviciului public de deratizare. dezimeclie. 9i dezinl'eclie in UAT Valenii de Munte.

CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE
Opcratorii servicierlui de deratizare, dezinsecfie gi dezinfeclie vor asigura:

. respectarea legislaliei, normelor. prescripliilor qi regulamcntclor privind igicna muncii. proteclia
muncii. gospoddrirea apelor. proteclia mediului. prevenirea ;i combaterea incendiilor;

. exploatarca. intrelinerea $i reparalia instalaliibr $i utilaielor cu pcrsonal autorizat. in funciie de
complexitatea instalaliei gi specificul locului de muncd;

. respectarea indicatorilor de pcrforman[d ti calitate stabilili prin contractul de delegare a gestirulii
qi precizali in regulamentul serviciului de salubrizare;

. furnizarea cdtre autoritatea administra{iei publice locale, respectiv A.N.R.S.C.. a informaliilor
solicitatc ii accesul la documentaliile 9i la actele individuale pe baza cArora presteazi serviciul
de salubrizare. in condiliile legii:

. respectarea angajamentelor luate pril1 contractele de prestare a serviciului de deratizare,
dezinseclie $i dezinfeclic;

. prestarea serviciului de deratizare. dezinseclie $i dezinfeclie la toli utilizatorii din orasul Valenii
de Munte, pentru care are contract de delegare a gestiunii;

. aplicarea de metode performante de management care sa conducd la reducerea costurilor de
operare;



. elaborarea planurilo| anuale de revizii qi reparalii executate cu fb4e proprii 5i cu terli;
o realizarca unui sistcm dc cvidenlS a sesizdrilor gi reclamaliilor $i de rezolvare opcrativa a

acestorat
. evidenla orelor de funclio[are a echipamenlelor;
. personalul necesar pentru prcstarea activitSrilor asumate prin contract;
. conducerea operativa. asigurarea mijloacebr tehnice $i a pel.sonallrlui de intervenlie:
. dotarc proprie cu irNtalalii ii echipamente specifice necesare pentru prestarea activitdlilor in

condiliile stabilite prin contract;
Obliga{iile qi rispunderile personalului operativ ale operatorului sunt cuprinse in regulamentul
serviciului.
Activitalilc de deratiare. dezinseclie !i dezinfeclie. se \ror aplica la suprafelele din raza domeniului
public tiprivat al oraiul Valenii de Munte dupa cum urmeaze:
Activitatea de dezinsec{ie care se efectueazi in:

. clddiri ale instit14iilor publice;

. pdrli comunc ale clddirilor tip condominii, case;

. ciminele aferente relelelor de alimentare cu apa, canalizare. termoficarel

. parcuri, spalii verzi, cimitire. malu.i de lac;
r piele, tArguri, oboare. bdlciuri;
r zone demolate tineconstruitel
. subsoluriuscate. umede sau inundate;

Activitatea de dezinfec(ie care se efectueazi in:
. depozitele de deqeuri municipale $i cele asimilateacestora;
. staliile de translbr alde$eurilor;
. staliile de sortarc ade$eurilo(
. incdperile din cadrr.rl condominiilor prevezute ou tobogan. destinate colectarii de$eurilor

municipale;
. spafiile special amenajate pentru colectarea deieurilor menajere:
. mrjloacele de transpo( in comun;
. uniteli de inveldmant. sanitare si alte institutii aflate in subordinca autoritdtilor administraliei

publice locale;
. locurile in care existd focare declarate care pun in pericol sdndtatea oamenilor $i a animalelor.

Activitatea de deratizare care se cfcctueazi in toate locurile in care:
. este prcvdzutd operafiunea de dezinseclie;
. este prev5zuta operaliunca de dezinfeclie, cu exceplia nijloacelor de transport in comun;
. exisd focare declarate care pun in periool sdnitatea oamenilor $i a animalelor.

DEZINSECTIA, DEZINFECTIA SI DERATIZAREA
Operatorul cconomic selectat vaavea dreptul de a desligura aclivitelile de dezinseclie. dezinfeclie li

deratizare. in condiliile legii. in aria administrativ-teritoriald a ora$ului Valenii de Munte.
Activitd(ile de dezinseclie. dezinfeclie li deratizare se vor aplica la urmdtoarele obiective $i

suprafcfe dupd cum u neaza:
o Oragul Valenii de Munte dispune de o suprafald administrativi de 2164,1207 ha din care

intravilan 857 ha

CantitSlile estimate pentru efectuarea prestaliilor sunt (suprafcte apa4inind domeniului public si
privat al UA'lO Valenii de MLrnte):

. pentru activitatea de deratizare suprafala totald - m2

. pentru activitatea de dezinseclie aeriand - suprafala totald de _ hectare, din totalul
supralirlei intravilanc a UATO Valenii de Munte, care insumeaza _ m2



. pcutru rrcli\ italea dc dczinscc(ic tercstl'ar sLlpraiala tolalar m-

Suprafalele sc pot modifica anual qi in rapoft cu evolulia suprafclclor zonelor de intraviian.
Io/.r 1: Modilicarea suprafelelor se va materializa prin intocmirea Lnui act adilional la contractul de
delegarc. drLpi aprobarea in acesl sens a Consiliului Local al oragul Vaienii de Munte.
La lucrf,rile de deratizarc $i dezinscctie. Prioldria oraqul Valcnii de Munte i$i rezervd dreptul de a ndri
numdrulde trcccriprcvdzute in Caictul de Sarcini. in funclie de ncccsitate.

Alte date tchnice dc cxccutare a serviciului
Activitdlile de dezinseclie. dezinl'ec1ie gi deratizare cuprind urmeloarele etape:

o cunoa$ter'ea zonei unde se executl dezinsectia. dezinlirctia $i delatizarea;
. stabilirea ddundtorilor din zona unde se execute dezinseclia. dezinfec{ia iidcratizarea;
. determinarca nivelului de infestare:
. stabilirea substantelor $i a concentraliei pcntru combaterea d[unetorilor din zona propus5 pentru

deratizare. dezinsectie gi dezinfeclie. ca tratamentele aplicate sd nu aibd rcmanenld ridicatd
pentru ca clc ajung foarte repede in apd ti sol. unde persistd apoi ca elemente poluante;

. pregatirca afigelor pentru avertizare asupra prezenlei ii toxicitS{ii substantelor utilizate;
r instruirea operatorilor DDD care executl deratizarea. dezinsec[ia $idezinleclia;
. anunlulin presa locald cu programul de lucru: zona. data. intervalul orar ticine executd lucrarea.
In urma sesizerilor persoanelor fizice, juridice. institu(ii publice abilitate Si asocialiilor de

proprietari/locatari. cu privire la zonele infestate cu daundtori (insecte $irozdtoare), agen[ii DDD se vor
deplasa la fata locului gi potrivit zonei qi tipuLLi de d5LLndtor, vor lua misura aplicdrii tratamentelor astfel
incat sd nu fic afcctatc apa gi solul.

Agenlii DDD vor verifia periodic. iI1 urma tratamentelor aplicate riscul de infestare cauzat pe de o
partc de aparilia ilNectelor din habitate larvare netratate. iar pe de altd parte datoritd migrarii adullilor
di11 zonele invecinate sau iegirii accstora din locurile de addpostirc in care nu au avut de suferit din cauza
tratamentelor spaliale. care se aplicd sub formi dc acrosoli rcci sau cea15 calda.

Pentru ficcare din aceste doui tipuri de tratamente se va utiliza aparatura adecvatd gi produsele
insecticide condilionate special pentru tiprLl respecti! de tratament.

Locurile pentru colectarea ii depozitarea deqeurilor menajere sunt locurile unde se cuibiresc
insectele li rozdtoarele ;i sunt vizate ca centre de focare de infeclie. iar agenlii DDD trebLrie sd aplice
tratamente periodic, pe eticheta de toxicitate urmald a se scrie data cand s-a efectuat ultimul tratament.

Agenfii I)l)l) trebuie sd fie bine instruili peltrlL fiEnevlarea substanlelor toxice; in caz de accidcnt cu
aceste substanle trebuie sd $tie sd intcrvind cat mai urgent.

Personalul care deservc$tc mijloacclc auto folositc pcntru transportul substanlelor toxice saLl

ambalajele acestora. trebuie s[ fie instruit pentru elbctuarea acestuia in condilii de siguran{d. sd delind
toate documentele de insolire gi si nu abandoneze substanfele sau ambalajele toxice pe traseu.

Dupd terminarea lucrdrilor de deratizare, dezinseclie. dezinl'eclie se vor amplasa afitele pentru
avcrtizarea populaliei asupra prezenlei toxicitdlii substanlelor utilizate in locuri vizibile.

CONDITII DE EXPLOATARE A SERVICIILOR PUBLICE DE DERATIZARE,
DEZINSECTIE, DEZINFECTIE A ORA$UL VALENII DE MUNTE

Conditii tehnice
Prestarea serviciilor publice de deratizare, dezinseclie qi dezinfeclie a UATO Valenii de Munte

trebuie asiguratl in regim de continuitate cu respcctarea conditiilor tchnice specifice liecdrei activildli.
Maginile 9i utilajele necesare desfiqr.rrdrii activitililor specilice serviciului public de deratizare,

dezinsccfie $i dezinl'eclie trebuie sd lie in proprietatea-/ chiria./ leasingul operatorului sau ofertantul va
deptLne un angajament din partea proprictarului de puncrc la dispozitia ofertantului a utilajelor in cauza
itr cazul in care ofLrtantul va semna viitorul contract de achizitie publica.

tjtilaielc trebuie menfinute in stare teluicf, optima pentru a asigura desfE$urarea continue a
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acrivirdlii.
Operatorul trcbuie si facd dovada ca dclinc utilaicle qi nrijloacclc dc transport necesare pentru buna

desfi$urare a activitdlii. Ofertantul trebr.rie sd facd dovada dclincrii nrijloacelor de comunicare Si a
echipamentelor necesare desli;urdrii activit5lii (recipieqi pentru prepararea substantclor. mensuri.
pdlnii. etc.).

Prcstatorul va prezenta in documenta(ia de ofcrtS propunerca tchnicd r'n care va evidenlia conceptia
proplie privind modalitatea de organizarc $i tirnclionare a prcstatici de deratizare, dezinsectic $i
dezinfi:c1ie a domenir]lLri public qi privat $i de transport al degeurilor rezultate, cu reGrire la personalul
care presteazd serviciul 9i utilajele din dotare fblositc. la modul de asigurare a coeilcientu[ri de utilizare
a acestom. nonne de timp pe unitate de supralalA pentru iiecare unilate plecum 9i investilii cu privire la
ridicarea standardelor de calitate a serviciilor etc. sub fbrmi de of'erti tehnicS.

. Planilicarea pentru investi{ii efectuate de operator in vederea crelterii calitlfii ii eficien{€i
scrviciului prestat nu implici obliga(ii suplimcntarc pentru Consiliul Local Valenii de
Muntc pentru procedura de delegare viitoare sau pentru prelungirea prezentei delegiri.

DEI'{TIZAREA
Deratizarea reprezintd un complex de mdsuri aplicate permanent in scopul distrugerii roz5toarelor

daundtoare (;oareci, iobolani). vectori de maladii transmisibile Si/sau generatoare de disconfort qi

mentinerea acestora la un nivel numeric redus. Deratizarea distrugerea rozetoarelor deunatoare are
un rol deosebit de inrpo ant deoarece acestea constituie un permanent pericol de boli qi pierderi
economicc.
Prolificitatca este nure datorite maturitilii sexuale timpurii (1.5 3 luni), perioada de gesta[ie scurtd (16

2l zile), litdri fiecvente (2 - 8 /an). cu u1 numdr mare de pui la thtare (1 l2), existand posibilitatea
de reproducere a primelor generalii chiar in primul an de viald. Longevitatea este dc 2 ,1 ani. hdrciogul
atingand chiar l0 ani.
Principalele rozdtoare de la noi sunt:
gobolanul cenuqiu. qobolan de casd, $oarecclc. spccia albastrd a $oarccclui dc casA. $oarecele dc pddure.
Mdsurile de combatere sunt:
Preveltivd - profilacticd defensivd realizandu-se prin:

. impiedicarea pAtrunderii ;i stabilirii rozdtoarelor in obiective

. indcpdrtarea suNelor de apd $i hrana pentru rozitoare

. distrugerea bcurilor dc addpostbe pentru rozdtoare
Deratizarea previne gi combate transmisia unor boli de cdtrc rozdtoare prin mu$citurd sau contact.

Pericolul mare pe care il reprezinti rozAtoarelc ddunatoarc. $oarcci $i $obolani, constd in accea cA
acestea ptovoaca numeroase pagube materiale qi reprezintf, un pericol deosebit penlru sAndtate.

Rolul rozdtoarclor in transmiterea unui numer mare de boli bacteriene. virotice ;i parazitare, atdt la
om cAt $i la animale. este binc cunoscutd. $oarecii. dar mai ales $oboladi, sunt rezervoare de infeclie gi

vectori, rdspendind trichineloza, leptospiroza. bruceloza. l'ebra aftoase. gaslroe[terita viroticd. antraxul.
turbarea, toxiinl'ecliile alimentare, ctc.

Substantele raticide folosite in acfirulile de deratDare, vor li slrb lbrme de momeli gata preparate de
firma producdtoare (sub formi de baton cerat sall past6) sau produse de cdtre operator pe suport cercalicr
gi/sau alte tipuri de m)me lipropuse de citre operator $iavizate de Ministerul Sdndtdlii.

Momelile toxice care se vor amplasa in locuri deschisc, vor fi introduse'in stafii de intoxicare din
plastic sau metalice in vederea cvittuii deteriordrii in caz de ploaie sau umezeald ti vor purta inscriplii
"Pericol dc otrdvhe" sau "Atenlie s-au pus substante toxice pentru distrugcrea rozatoarclor Nu le
atingel i | !!" $i se va nen[iona telefonul prestatorului.

Numdrul staliilor de intoxicare va 1l corelat in iurclie de supralela traate $i cantitatea de raticid
lolositd,/unitatca dc nrdsurd conform prospectelor substanlelor utilizate.

'l ranspoftul substanlelor raticide se r.a facc cu miiloacclc auto ale prestatorului. acestuia revenindu-
i obligafia de a lua mesuride siguranld privind sustragerea sau imprd$tierca lor.

Reimprospdtarea momelilor toxice consLLmate se va l'ace zilnic sar.r la douf, zile de la prima



amplasare. dupa caz. cu scopul de a fi consumate de rozatoarele ce nu aLl ingerat din momelile amplasate
anterior.

Substanlele folosite in demtizare vor fi depozitatc $i vor indeplini urmdloarele conditii astfel:
. Societ[lile trcbuie sd lind evidenla intrArii $i livrarii produselor $i substantelor toxice in registre

speciale:
L sa aplice misurile de protec{ie a mLLncii in conformitate cu legislalia in vigoare gi sd asigure

instruirea personalului cu privire la misurile ce trcbuicsc luate pentru protec{ia muncii ;;i
intervenli,ri cu antidot dc urgcnlir

2. si ambaleze fi sd transporte produsclc ai substan(ele toxice in astGl de condilii incat seinldturc
posibilitatea de sustragere in vederea prevenirii irlloxicaliilor la om qi la animale $i a poludrii
mediului inconjurdtor.

o Manipularea produselor substanlelor toxice se va 1'ace ir conformitatc cu prevederile normelor de
proteclie a muncii ii a mediulLli.

. Plodusele ce se vor utiliza vor li avizate de Ministerul Sdndtdtii pcntru profilaxia sanitar-umand.
Lucrdrile se vor executa astfel incAt sd nu provoacc daune de orice [aturd obiecti!'tllui Llnde se

aplicd procedura qi nu vor afecta viala $i sdnitatea oarnenilor qi a mediului ambient. intreaga
responsabilitate pentru cvcntualclc daune produse mediului sau a unor te4i revinc operatrrrului. inainte
de inceperea lucrdrilor in teren beneliciarul va emite ordinul de inceperc a lucr[rilor. iar operatorul va

anunla beneiciarul pe baza unui preaviz de execulie sau a unei initiintdri, data 9i ora de incepcrc a

lucrdrilor.
in cazul in care- ca urmare a Lrnlri tratament efectuat. se aduce o daund imediatd vizibilS

proprietdlii beneliciarului sau unor te4e persoal1e. acest fapt va fi mcnfionat pe procesul verbal de

receplie ;i va ti comunicat h mod expres operatorullri. Vor fi semnalate. dc asemenea. toate aspectele ce

sunt de naturd sd afectczc viata $i sandtatea oamenilor.

Demtizarea se execute ( conform Ordinul nr.8212015 Drivind aDrobarca Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localititilor ) :

. pentru operatorii economici cu profil nealimentar li asocialiile dc proprietari/locatari. cel pufin o

dati pe semestru iii oride clte ori este nevoie penlrLr stingerea unui focar:
. pentru operalorii economici cu profll alimentar, cel pulin o datd pe trimestru gi ori de cate ori este

nevoie pentru stingerea unui focar. cu respectarea prevederilor legale reLtiloare la siguranla
alimentului:

. pentru spatiile deschise din dorrerriul public $i privat al unitdliiadministrativ-teritoriale i,l
confblmitate cu programul unitar de actiune, dar nu mai pulin dc 3 tratamente pe ani

. pentru persoanele fizice. la solicitarea acestora sau ori de cAte ori cste ncvoie pentrLr stingerea LrnLri

locar.
Modul de prqtleIig a !o!di!!lui

. se au in vedere ef'ectele asupra resurselor de ap5 subteranA, prin reducerea consumului excesiv de

substanle toxice. colectarea tuturor recipientelor folositc 5i prcdarea acestora la o rmitate de

preluare a degeurilor toxice in vederea neutralizdriii
. evitarea poludrii solului;
. evitarea efectelor nocive asupra florei qi faunei. priD mdsuride protecliel
. evitarea efectelor negative asupra vielii sociale !icconomice a populatiei;
o evitarea depd$irii nivelului de poluare fonicd.

DEZINSECTIA
Dczinseclia este ansamblul mijloacelor fi metodelor de prcvcnire $i combatere cu substanle chimice
specilice a artropodelor (insecte in stadiul de larvd sau adult). care vehicrLleazd qi transmit (direct sau

indirect) boli infecto-contagioase qi parazitare pe[tru om qi animale satL generatoarc de disconfbrr.
Speciile dc insecte cel mai des intalnite in acest domcniu de activitate sunt: gAndacul roqu de bucdtdrie.
gindacul negru de bucdtArie, musca, tantarul, plo$ni(a de casa, plosnila prumbeilor. molia de haine.



greierele de casd. puricele. peianjenul. viesped. f'urnica neagri. molia covoarelor.
Din punct de vedere practic. dczinsectia cstc dc doud fcluri:

. preventivd (profilacticd) care are scopul de a inrpiedica innruliirea $i rispArdirea daunatorilor,
prin crcarea de condilii net'avorabile dezvoltirii acestora. Ea trebuie sd aibd caracter permanent:

. curativd (terapeuticA sau de combatere.). in focar, care urmaregte distrugerea $i indepartarea
insectelor;i artropodclor din unitatea asupra cdrcia sc actioneazd; ea se realizeazd la intervale
repetate de 10 14 zile pentrLr distrugerea locarelor. fiind unnatd apoi de dezinsec(ia profilacicd.

Dezinseclia previne qi combate transmisia unor boli de cdtre insecte ;ii acarieni. lnsectcle. pc langi
factorul de disconfort pe care il genereazd, sunt agenli cauzali ai unor pagubc economice, precunr gi

agcnli de transmisie la om qi animale. a unor boli inleclioase gi parazitare. Primejdia mare pe care o
prezintd insectele ddundtoare se datoreazS puterii maride inrnullire $i voracitdlii lor exagerate.
Pagubele materialc se realizeazd prin transmiterea de boli atal la culturi cAt 9i la animale. Cateva boli
propagate de insecte. fie prin inlcpdturd. fie prin contact cu animalele: fLbra recurenta. tifosLrl
exantematic. tuberculoza, ciuma. malaria. afecliuni clltal1ate. demlatoze. iritalii ale mucoaselor oculare.
toxiinfec(ii alimentare. viroze. etc.

Factori care influen{eazi dezinseclia:
Si,n Ll tLtnc itd /ed I iplril or de dezinsec lia

o pulverizarea $i tratamentlll la sol. sub formi de ceald. in parcuri, zonc
combaterea lanlarilor $ia mulitelor adulte asigurdnd distrugerea lor imediati

. tratamentul terestru $i delarvizarea terenurilor de propagare. de ex.: terenuri
bdlli, etc. pentru combaterea larvelor care asigua o ploteclie mai complctd

. dezinscclia h subsoluri. casa scdrii $i poduri (inclusiv cele de loclriqe) Lrnde existd unul din cele
mai mari focare de 16n(ari. ocazie cu care se distrug qi focarele celorlalte insecte.

Elicienfu desfiitltitrii sim ltune d tlcttufientelor:
. tratamentul tcrestru prin combaterea dbecta a adullilor 9i larvelor de insecte in stadii tinere.

realizeazd o eficientd a operaliunii de dezinsectie
. tratamentul in subsoluri, casa scirii gi poduri asigurd confortul imediat.

(:ostul prod .tclof l ili.tle Si cantiltilile de insect icid lblosit/ unitate de matsur.i
Criterii de alegere a insecticidelor

. Eficacitatea

. Lisurinfa in prepararea ii aplicarea solutiilor qi in stocarea substanlelor $i produselor

. Economicitatea

. Lipsa corozivitalii $i a efectclor distructive

. Cunoagterea toxicit[1ii insecticidelor in condiliile de utilizare qi a misurilor de proteclie
recomandate

. Spectrul de combatere privind gama de insecteveotoare
r Domeniul dc aplicabilitate: (parcuri. scuaruri, aliniamente stradale, cvartale de locuit), locuinfe.

spitale. locuri publice. etc.
. Compatibilitate pentru dispe^ie in sistem ULV (volum ultra redus)
. Acfiunea insecticidelor prin contact ii ingestie.

Reguli generale de praclicd ifi acliunile de .lezi seclie
Combaterea populaliei adulte de insecte ale drept scop reducerea imediatd a numArului de insecte,
aplicdndu-se in zonele unde existd locuri de addpostire (vegetatia din oras. garduri vii, tufiquri, arbori).
l ratanlentele se vor executa cu aparaturd purtatd dc cdtre operatori gi/sau vchicule, aplicdndu-se de la
sol sLlb fbrmd de ceald caldd ii/sau rece. cuprinzand intreaga vegetalie. de la sol cdtre virfurile arborilor.
Se vor utiliza insecticide condilionate special pentru combaterea lallarilor adulli.

cu verdealA, peltrLl

mldStinoase, lacuri.



Lucrarea de dezinseclie se va elirctua pe toata perioada vcrii. in funclic dc nronitorizdrile periodice in
minimLLm,l etape (iunie, iulic, august, septembrie).
Activitllile se vor eflctua cu rcspcctarea Nornrelor de igieni gi a recomanddrilor privind mediul de viald
al populatiei aprobate plin Ordinul Ministrului Sdnetdiii nr. 536/1997. Materialele ce se folosesc vor fi
insolite de prospccte de la firma producetoare din care si rezulte consumurile specifice qi dozelc de
utilizare.

Regr]li generale de praotice in actiunilc de dclarvizarc
Delarvizarea pcntru domenir.rl public prezinti urm[toarele operaliuni:
Acliunca cu larvicid asupra larvelor in dezvoltare qi carc sd nu fie toxic peDtru oameni. pe;ti gi animale.
Sc va ef'ectua cu produse larvicide condilionate special pentru tratarea habitatelor larvare. respectiv pe
vegetalia dc pe malurile apelor curgdkrare. pe suprafh(a luciilor dc ap6 statatoare $izone mle$tinoase.
Lucrarea de delarvizare va preceda intotdeauna llrcrarea de dezinsectie (se va el'ectua in minim 4 etape).
Arc drept scop reducerea imediatl a numirului de larve. aplicindu-se in zonele unde existS locuri
i[undate. umede.

Tratamenlele se vor cxecuta cu aparatura purtatd de cdtre operatori fi/sau vehicule, aplicdndu-se de la
sol sub formd de ceale caldd qi/sau rccc in sistcm ULV (volum ultra redus). Sc vor utiliza larvicide
condilionate special pentru combatcrca laNelor.

Dezinsectia se executl ( conform Ordinul nr.8212015 nrivind aprobarea Resulamentului-cadru al
seniciului de salubrizarc a localitltilor ) :

. lunar. in sezonul cald. pe spaliile deschise previzute in programul unitar de acfiune, prin aplicarea de
lralamente multiple pcntru combaterea lanFrilor adulli ti a larvelor de lanBri;. minimum 3 lralamente pe an si ori de cdte ori este nevoie, corespunzltor concentraqiei qi tipului de
substanle insecticide ce urmcazd a fi utilizate in spaliile comune inchise ale clidirilor. inclusiv
subsoluri umede sau inundate.

Pentru combaterea altor vectori dezinsectia se executi:
. trimcstrial li ori de cate ori este nevoie. in spatiile inchise ale operatorilor economici cu profil

nealimentar. institu,tiilor publice ;i spaliile comunc inchisc alc cladirilor;
. lunar si ori de cAte ori este nevoie. in spafiile inchisc alc opcmtorilor economici cu profil alimentar' 5i

ale unitililor sanitare;
. numai la solicitarea persoanelor fizice din spaliilc cu dcstinalic dc locuinli.

Modul de protec(ie a mediului:
. se au in vedere efectele asupra resurselor de api subteranS. prin reducerea consumultLi excesiv de

substanle toxice. colectarea tuturor recipicntclor folositc qi predarea acestora la o unitate de
preluare a de$eurilor toxice in vederea neutralizerii;

o evitarea poluarii solult.rii
. evitarea efirctelor locive asupra florei $i lbunei. prin masuride proteclie;
. evitarea electelor negative asupra vielii sociale $i economice a populaliei;

^ . evitarca depdiirii nivelului de poluare fonicd.
ln cazul aparitiei unui focal, dezirsectria se efectueazi ohligatoriu, lira a fi neoesard solicitarea
proprietarului spafiului cr.r destinalie de locuinli, numai cu avizul sau la ccrcrca autoritdtiicontractantc.

DOZINFECTIA
Dezinfeclia este o metod5 a igienei, corNtand in operaliuni de prevenire ;i combatere a bolilor
infeclioase 5i parazitarc la om ti alimale, urmerindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe
suprafe(ele supuse acestei operaliuni.
Dezinfectia previne dezvoltarea germenilor patogeni, transmi(dtori de boli 9i combate raspandirea in
masd a bolilor transmisibile. Dezinsecfia se aplicd in cazurile in care curdlenia nu elimind riscurile de
raspAndire a infectiei, iar stcrilizarea nu este necesara. in atara de curalenir mecanica, ce se impune in



fiecare spaliu. dczinfectia se realizeazd:
. preventiv (profilactic) care are ca scop distrugerea eventualilor germeni patogenisau condilionat

patogeni. care ir1 mod normal constiuie microbismLll local gi se dezvoltd influentand negativ
starea de sAndtatc a oamcnilor gi anioalclor.

. de necesitate care sc cfectucazA pcntru combatcrea unor boli infeclioase sau parazitaredin
momentul i egistrerii primelor cazuri de boald 9i pdnl la lichidarea intregului fbcar.

o In orice activitate de dezinfecfie trebuie sA se aplicc masurilc de proteclie a muncii pentru a
prevenii accidentele gi intoxicatiile.

Factori care influenfeazi dezinfectia
Ca dezinfectante sunt recomandate numeroase substanle, este insd de relinut ci acestca apa4in unui
numdr redus de clase chimice. Lista dezinlectanlelor utilizate nu trebuie sd fie exhaustiv5.
Penlru realizarea Lrnei dezinlbclii eliciene trebuie sd se ia in considerare o serie de factori care
infl ucnteaza dezinfeclia:

. spectrul de activitate qi puterea germicidd (tipul de microorganism. rezistenla
microorganismelor)

o numdrul microorganismelor pe suportul tratat
. cantitatca de mate al organic de pe supofir tratat
. natura suportului de tratat
. concentralia substantei dezinfcctante
. tipul de contact $i temperatura
. srLsceptibilitatea dezinfectantilor chimici de a fi inactivali, ex.: prin sLlbstal4e organice. plastic.

cauciuc, celulozS, apA durA gi detergeqi de exemplu, dezinfectantele pe bazd de compu$i
cuaternari de amoniu sunt incompatibile cu detergenlii anionici.

Tipul de activitate antimicrobiane: bactericide sau bacteriostatice de exemplu dezinfectantele pe bazd de
compu$i cuaternari de amoniu sunt numai bacteriostatice la conccntralii mici. in timp ce la concentralii
inalte devin bactericide.
Stabilirca produsului ca atare sau a soluliilor de lucru in timp ce solufia concentratd de hipoclorit de

sodiu este instabili, dicloroizocianuratul de sodiu sub lbrmd de tablete sau granule este foarte stabil,
dacd este depozitat in loc uscat. Corozivitatear hipoclorilii corodeaz[ unele metale. Toxicitatea:
formaldehida gi glutaraldehida sunt ddundtoare pentru sdnatate.

Crilerii de alegere a deziqfectuntelot
. Eficacitatea
. Uiurinla in prepararea $i aplicarea soluliilor qi in stocarea substanlelor li produselor
. Economicitatea
. Lipsa corozivita(ii $ia cfectelor distructive
. Cunoa$terea toxicitdfii dezinfectantelor il1 condiliile de utilizarc qi a misurilor de proteclie

recomandate

Reptli generLle Je pr,k ti& o Jc:inliclici
Dezinfcclia profilacticA completeaze curdlenia, dar nu o suplineite !i nu poate inlocui sterilizarea.
Pentru dezinfeclia in fbcar se utilizeazd dezinfectante cu acliune asupra agentului patogen incriminat
sau presupus. Dezinfeclia se practicd inainte de institrlfea mdsurilor de curalenie.
Trebuic utilizate numai dezinfectante avizate de Ministerul SdnAtdlii ii Familiei.
in dezinf'ec1ia chimicd trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de actiune bactericidd ($i./sau

tuberculocidi), virulicidd, fu ngicidd qi/sau sporicidd.
ln funclie de riscul de aparilie a inl'ecliilor, trebuie alese dezinfectantele care aclioneazd specilic asupra
agcntilor patogeni incrimina{i.
Se .ecomanda periodic altcrnanla produselor dczinfcctante pentru a se evita apari!ia rezistenlei



microorganismelor.
l)czinfectantele trebuie lblosite la corcentraliile de utilizare fi timpii dc acliune recomandali de

producitor.
La prepararea qi utilizarea soluliilor dezinfectante sunt necesare:

. cLlnoa$terea exactd a concentralici substantei active in prodlrse. prin determindri periodice de

laborator (acolo unde este posibil).
. lolosirea de recipienti curali
. utilizarea solufiilor de lucru in ziua prepararii, pentro a se evita

contaminarea fi degradarea inactivarea lor
. utilizarea solnliilor de lucru in cadrul perioadei de stabilitate indicatc de producetor
r controlul chinric ;i bacteriologic prin sondaj al soh4iilor dezinf'ectante in curs de utilizare.

Utilizarea dezinfirctantelor se face respcctand normele de proteclie a muncii. care sd prcvind accidentele
qi intoxicaliile.
Instrubea personalului cu privire la utilizarea dezinfictantelor.
Personalul care utilizeaza in mod curent dezinfectantele trebuie instruit cu privire la noile proceduri sau

noile produse.
Dezinfectia se execute( conform Ordinul nr.82/2015 orivind aorobarea Requlamcntului-cadru al
serviciului de salubrizare a localititilor I :

. Dezinfectia se executd numai Ia solicitarca persoanelor fizice saujuridice.

DOTARI CU PERSONAL $I UTILAJE
Operatorul are obligalia de a-qi dimensiona parcul auto (mijloace speciale de transport), utilajele 9i
echipamentele. precum ii personalul calificat. astlll incat, si asigure desligurarea activitd(ii de
dezinsectie, deratizare qi dezinfeclie in condilii corespunzdtoare, pe raza UATO Valenii de Munte. pe

toatd perioada deruldrii contractului, cu respcctarca normelor de sdnetate, mediu, securitate in munc5 Si
P. S.t.
Dcratizarea. dezinseclia gi dezinfeclia spaliilor delinute in regim dc proprietate privata de cdtre
utilizatorii finali ai serviciului (persoane fizice sau persoane juridice) se realizeazd exclusiv de

operatorul care va fi desemnat in urma procedurii de delegare.
Persoanelc fizice sau juridice beneficiare ale activitililor de deratizarc. dezinseclie gi dezinleclie au

obligalia sd permitS accesul operatorului in locurile unde urmeaze se se realizeze operalia $i sd mcn(ind
salubre spaliile pe care le au in proprietate.
In situa(ii de fo4d majold. operatorul are obigalia sa anuqe serviciul de specialitate din cadrul
adnlinistraliei publice locale pentru luarea misurilor legale.

Standarde de calitate

Prestarea activitdtilor de dezinseclie, dezinfeclic $i deratizarc se va executa astf'el incat sd se realizeze:
. continuitatea activitilii pe intreaga duratf, de deslEqurare, cu respectarea prevederilor

contractuale:
. corectarea Siadaptarea regimului de prestare a activite{ii la cerinlele beneficiarului;
. controlul calit6lii serviciului prestat;
. tinerea la zi a documentelor cll privire la prestarea serviciului;
. respectarea regulamentului serviciuluide salubrizare peltru activitatea de deratizare. dezinseclie

gidezinfeclie;
. prestarea activielii pe baza principiilor de eficienl5 economica, avand ca obiectiv reducerea

eosturilor de prcslare a serviciului:
. asigurarea capacitdtii de lucru a utilajelor gi dispozitivelor pentru efectuarca activitdiii. in

intreaga arie administrativ-terito alA incredinlatd:
. indeplinirea indicatorilor de calitate a prestirii activitdlii, specificali in regulamentul serviciului

de dcratizare, dezinseclie li dezinfeclie.
I



Obiectivele deleglrii

Obiective de expoatare
Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciulpublic de deratizare. dezinseclie tidezinfcclie in ora$ul
Valenii de Muntc sunt urmdtoarele:

. imburdtdlirea condifiilor de viald ale cetdienilor

. promovarea calitalii $i eficicnla activitdlilor de deratizare. dezinseclie ii dezinfeclie din ora$ul
Valenii de Munte dezvoltarea durabild a serviciilor

. proleclia mediului inconjurator. cu evidenlierea mdsurilor de proleclie a mediuiui pe etape de
dczvoltare, in concordarld cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

Ohiective de ordin economic
ServicitLl public de deratizare, dczinseclie Si dezinfeclie vaurmdrii realizarea unui rapofi calitatc/cost cat
mai bun pentru perioada de derulare a contractului qi echilibrul intre riscurile qi beneficiile asumate prin
contract.
Structura $i nivelLrl tarifelor practicatc, vor rcflecta costul efectiv al prestatiei $i vor fi in colformitatc cu
prevederile legale. Solicitarea privind ajustarea tarifelor va fi licLrti de opemtor anual. in luna noiembrie
in vedcrca supunerii spre analizd $i aprobare Consiliului Local in luna decembrie, astfcl ca tarifele si tie
in vigoare de la 0 I ianuarie al anului urmdtor.
Soliciterile de ajustare a tarifclor se vor face in rapoft cu indicele de inflalie general al bunurilor dc
consum (comunicat pe site-ul INS) $i vor fi susiinute cu documente justificative.

Obiective de mediu
Pe perioada derLrlSrii contractului, se vor respecta condi(iile impuse de avizul de mediu, daca este cazul.
Pe toatd durata derulSrii contractului, operatorul va implementa condilionSrilc ce se stabilesc prin acte
normative, emise de autoritdlile de mediu competente. cu modificdri $i completdri ulterioare, conform
unor programe de conformare la cerinlele de mediu.
Acolo unde nu se indeplinesc prevederile O.IJ.G. 195/2005 cu modificdri ti completdri ulterioare
privind proteclia mediului, sc vor aplica sancliuni corespunTatoarc. incalcarea oblgaliilor de mediu este

responsabilitatea exclusivd a operatorului $i acesta va suporta sanctiunile aplicate in acest sens.
Mdsuri dc sccuritate 9i sdldta1e in munce: Operatorul serviciLrlui va lua Lrrmdtoarele mdsuri:

. asigurarea timpului de lucru conlbrm legislaliei in vigoare:

. asigurarea echipamentului de protectie pentru fiecare funclic in parte, potrivit normativului in
vigoare, inclusiv echipamente speciale pentru personalul care execuld serviciul ti folose$te
substan(e toxice;

. asigutarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare lucrdtor/ angajat:

. asigurarea controlului medical periodic al salarialilor;

. asigurarea drepturilor prcvazute prin contractul individual de muncd in cazul accidentelor
invalidate:

. asigurarea cur[lirii. spdlarii lidezinfectSrii maginilor qirecipientelor fblosite;

. asigurarea condiliilor de igieni personali la ie;irea din schimb.

OBLIGATII REFERITOARE LA REALIZAREA SERVICIULUI
Pentru buna organizare gi urmirire a execufiei se va intocmi un grafic anual. trimestrial, lunar in baza
propunerii tehnice Si aprobat de achizitor. dupa semnarea cofltractului de delegare a serviciilor de

deratizare, dezinseclie $i dezinfectie cu specificarea zonelor qidatelor calendaristice de acliune, inclusiv
responsabilii de lucrare din partea prestatorului ii a belreliciarului.
Urmdrirea modului de execuiie a serviciilor se va face de cdtre delegatii beneficiarului care prin
semnarea proceselor verbale de receplie vor conlirma modul fi execulia acesteia.
Obligatiile operatorului de dezinseclie, dezinl'eclie $i deratizare sunt:

IO



. cunoa$tcrca zonei gi a loculLri Lrrde se executi dezinseclia. dezinl'ec1ia gi derat izarea:

. stabilirea vectorilor din zona unde se exec(d dczinseclia. dezinfeclia $ideratizareat
r determinarea nivelului de infestarel
. stabilirea substanlelor $i a concentra(iei ce se va utiliza pentru combaterea vectorilor dil1 zona

propusa pentru dezinscclie, dezinfec[ie gi deratizare astGl incat tratamentele aplicate sd nu aiba
electe nocive asupra cetdfenilor, solnlui, apei, Si sA nu persiste ca elemente polLiantc;

. pregdtirea aii;elor pentru avertizarea populalici $i inclusiv asupra toxicitilii substantelor
utilizatc:

. instruirea personalului care executd tratamentele de dezinseclie, dezinf'ec1ie qi deratizare;

Operatorul va efbctua scrviciile de dezinseclie. dezinfeclie ii demtizare conform progmmului prestabilit.
in baza ordinelor de lucru emise de dclcgatar pentru serviciile pc domeniul public, precum $i ca urmare
a sesizlrilor licute de persoanc juridice. fizice, institr4ii publice. referitoare la existcnla unor locare de
infectie sau vectori.
Indicatorii de perlbrmanld pentru seNiciul public de DDD sunt cei stabiliii prin regulamentul de
organizare $i funclionare a servici(lui public de deratizare, dezinseclie $i dezinl'ectie h Orasul Valenii
de Munte.

VERIFICAREA CONTRACTULUI SI RECEPTIA LUCRARILOR
Verificarea. controlul si receptia lucrarilor se va face de catre delegatul Primariei Valenii de Muntc. in
calitate de reprczentant al delegatarului impreuna cu delegatul contractantulLli, in calitate de delegat.
La sfarsitul fiecareioperatiuni sc intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele pafii.
La finalizarea unei operatiuni se va intocmi o situatie de plata conform contractului dc delegare.
Delegatul raspunde dc si garalteaza material se financiar de buna desfbsurare a operatiunilor , calitatea
si cantitatea stabilite prin programul u tar.
Delegatul raspunde si garanteaza material se financiar de buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si
cantitatea stabilite prin program.
Toate operaliLlnile vor respccta procedeele de executie conform normativelor in vigoare si proprLnerilor
tehnice inaintale de olLrtantul castigator alcontractului de delegare.

DURATA DELEGARII
Durata pentru care se incheic contractul de deratizare. dezinseclie qi dezinfecqie a UAT Valelii de
Multe este de 60 luni de la scnuarea coltractului, cu drept de prelungire in condiliile legii. cu aprobarea
prealabild a Consiliului Local alOragul Valcnii de Munte.
Delcgatarul are dreptul de a denunta unilateral contractul. in condiliile in care acesta nu cste multumit de
prestarea serviciuluide cdtre delegat cu o notificare in acest sens. Notificarea trebuie comunicatd cu cel
pulin 30 zilc inainte.

SANCTIUNI
Pe rLr incelciri ale condiliilol de execulie ale operaliilor de deratizare, dezinseclie li dezinl'eclie.
prc{lalorul \a fi sanclionat dupil cum urmea,/ii:

o Neachitarea thcnrrii de catre delegatar in termen de 30 de zile de la data scadentei atrag
penalitali de intarziere. dupa cum unneaza :

a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor
bugctare stabilite conform reglementarilor legale in vigoare;
b) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadcntei;
c) valoarea totala a pelalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie venit a

delegatului.
. Nerespectarea de catre delegat a clauzelor contractuale (a obligatiilor) privind indicatorii de

performanta. graficul de executie, termenele date prin ordinele de lLLcru, etc, asumate prin

lt



contractul de delegare sau neconfbrmita!ile constatate in urma controlLLlui electuat de
reprezentantii Prinrariei orasului Valcnii dc Munte. prin sondaj $i/sau ca urmare a scsizdrilor
venite din partea populaliei. sc penalizeaza cu 0.0170 din vabarea lucmrilor prevazute a se

executa. pcntru fiecare activitate in parte si pentN fiecare clauza si ori de cate ori cand se

constata ncrespectarea clauzelor din vina opelatoru[Li. precum si cu plata dc dcspagLrbiri
constand in contravaloarea prejudiciului creat prin neindeplinirea sau incleplinirea deGctuoasa a
obligatiei asunlate.

TARIFE
Stabilirea. ajustalca gi moditicarea prelurilor $i tadl'elor se vor el'ectua in confomritate cu proccdura de
stabilire conform procedurilor legale.

CLAUZE REFERITOARE LA iNCETAREA CONTRACTULUI

incctarea contractului se face in urmitoarele situa(ii:
in cazul in care operatorului i se retrage liccnla A.N.R.S.C. sau accasta nu este prelungitd dupi expirarea
termenrLluit
I-a cxpirarca duratei stabilite prin contract, dace pe4ile nu convin. in scris. prelungirea accstuia, in
conditiile legii;
hl cazlrl in care intercsul nalional sau local o impune. prin delunlarea unilaterald de cdtre delegatar. cu
plata unei de spAgub iri j ustc ai prealabile in sarcina delegatarului:
In cazul ncrespectilii obligaliilor contractuale de catre delegat, prin reziliere, cu plata unei despagubiri.
plata ce se face de citre delegat citre delegatar in termen de 30 de zile de la data rezilierii;
In cazul nerespectirii obligatiilor contractuale de cdtre delegatar, prin reziliere, cu plata unei despdgubiri
in sarcina delegatarului. cu plata cdtrc dclegat in termen de 30 de zile de la data rezilierii.

LITIGII
Delcgatul $i delegatarr.rl vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild. prin tratativc
directc. orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea
contractului.

DISPOZITII FINALE
In cazul in care operatorul care participa la procedura de dclegare a gestiunii nu detine licenta
ANRSC conform prevederilor art.il9, alin (3) din Legea nr. 5l/2006 privind seniciilor
comunitare dc utilitati publice, cu modificarile si completarile tlteioare, arc obligatia de o solicita
si de a obtine eliberarca licentei ifi temeh le 90 de zile le li lata nptubafii holora i .le dnrc i
alminislrire sau, dttpo caz, de ln lala sern atii co ractuh.i e lelegare o gestiunii.

tl



Anexa I la caietul de sarcini

Tipurile de opera(iuni, locul activiti{ii, modalitatea de execu{ie,
frecven(a qi responsabilitatea activitl{ii D.D.D.

Operntiunea l,oc de desli$urare Mod de executie Frecvcntl
Aerian terestru

l ratamentc

fitosanitare

Spalii verzi intravilane.

parcuri. malurile raurilor
X X Ihletin de a!eflizare DSVS.A

Dezirsectie Clidili institLrlii publice x Minim 3 tratamentc/ an

combatcrl- lantariClidiri individuale X
Agcnti ccononrici X

C anale si subsoluri x Combatere lanfari: lunar in sezonul

cald

Combatere vectori:

a) trimestrial in spalii inchisc

(operatori economici cu profil
nealimentar, institulii etc)

b)lunar spalii inchise cu profil
alimentar li sanitar

c) numai la solicitarea persoanelor

fizice sijuridice

Parcuri, cimitire, spalii

verzi
x x

Piele. WC-uri puhlicc. ctc X x
Zone ncconslrLrite x x
tJnitdli dc invdtdmAnt si

sanitarc
x X

Plartbrrnc dcpozitc dcscuri X X

Mijloace de transport in
con'lun

x

in subsoluri uscate. umede
sau inundate

x

Malurile rarLrilor

Porliuni zone umede cu
vegetatie

Dela11 iznre

Malulilc uiurilor' x

laintea dezinsectiei
Porliuni zone umede cu
vegetatie

X

Subso[Lri inunclate X

Dczinfec(ic

Platlirlmc dcpozitc clcscuri X

La solicitarca Pf 9i P.l

Chene de gunoi la clediritip
condominii

x

[]rili(i dc iDvattairninr.

sanilare si altc institutii
allale in suhordinea I lA l
ului

x



X
Agen!i economici cu profi I

rlimentar
x

Focare declarate cu risc
pcntru sdndtatea oamenilor
$ianimalelor

X

l)crrfiTrro

Cla if i institutii publicc \ pentru operatorii economici cu
profil nealimentar ii asocialiile
de proprietari/locatari: cel pulin
o datd pe semestru primAvara

qi toanrna !i ori de cate ori este

nevoie pentru stingerea unui
fooar:

operatorii economici cu profil
alimentar cel pulin o dati pe

trimestru Ei ori de cate ori cste

nevoie pentru stingerea unui
focar:

spaliile deschise din domeniul
public Si privat al UAT - nu mai
pulin de 3 tralamente/ an;

pentru persoane flzice. la

solicitarea acestora ori de cale

ori este nevoie pentru stingerea
unui lircar

Cl5diri individuale qi/sau

condominii
x

/\ucnti cconornici X
( analc si suhsoluli x
Parcuri. cimitile X
Pie!e. WC-uri pLrblicc. ctc x
Spatiiverzi x
Unitdii de invdf5mAnt ii
sanitare

X

Plattbrrnc dcpozite deseuti x
in subsoluri uscate. umede
sau inundate

x

l



-\ncr:r nr'.2 l:r cuictul tlr.:rrcirri

l,ista obiectivelor qii supral'etelor unde se vor aplica

activitifile de dezinscc{ie 5i tleratizare

Nr.

A.ltu\a rn.le se rnllci n'atamc.tui

l Sediu hnnaric Oras Valenii de MLmte m.p l5l0

l Centrul Cultural N. Iorsa 1,195

Evidcnia Pooulariei .t.11

.t Sala de spoft -SteliaD Mrnolcscu' m.p. 16.10

Gradinita Miulesri 180

Gradinira NR. I 17.+

1 Gradinira NR.l 600

IJ Gradinita NR.l l'rogram ftelungir llr,p r065

Gradinita Valea 6ardului nr.p. 150

0 Gradinita NR.5 t0l7

I Scoala Valea Gardului l8l
l Camin Valea Gardului 150

Scoala Miulesli nr.p. 558

.t Atelier Miulesii m.p I70

Grup Scolar " R. Conshnlinescu corp vechi 2q64

6 GruD Scolar " R. Consiantinescu corp nou I I42

7 Grup Scolar " R. Conslantinescu alelier t00

8 Soala "Ch. Panculescu corp vechi ll9l
Soala'Ch. Panculescu sala spoft 302

.0 Soala'Ch. Panculescu corp nou I 110

lt Colegiu corp \,cch i ,l I20

Colegiu gimnaziu 910

ll Colegiu corp !rou 1t90

]J Colesiu sala sport I t00

l5 56t

l6 :ltl
l7 t0000

t8 Cimitir Orasencsc Valeniide Munte - capela 8l
l9 Cimirr .\d.cre.L \ alellir de Munle \orr adnr. nr p. 7)

l0 Parc Unirii ltl5
il Parc Str. Libertaiii ' Judecatorie 115

ll Parc Blocuri ' Banca Transil!ania [00
nrp t( t1

l,l l'arc Cennal - Vitlcnii de Munte 9588

l5 Parcrl Eroilor - Valenii de Munle rn.p. 3500

Parc Dino - Valeniide munte J500

l7 l'arc Miulesti t000

l8 Parc Sh .C.lncscu-Slr. V lah uta t000

I



l9 Parc Valea Cardului tofl)

l0 l5(x)

lt Scoala de Misionare str. Georqe l;rescu Nr.l 1500

.tl Zona Blocuri Aleca Altrnilor -'i00

.tl Zona Blocuri C{ri 500

.1.1 Zona Blocuri B-uri Zona Irezorerie 1000

.15 Zona Bolcu ANL ( Banca Transilvania) AC
AC2

1000

Zona BlocuriANL ( B.S.Dclavrancca ) B20. 82l r000

l7 Zona B]ocuriANL F ( N. Iorqa I58-160 ) m.p 8000

-18 Zona slr. Georgc Encscu albie parau Valeanca 50r)0

19 Plattbrnra Gara - Valenii de Munte 7100

TO'IAL 19650 7tt|)

l



.\n(\a n r.-l la r'aictulde.:rrcini

Lista obiectivelor $i supral'etelor undc sc vor aplica

activitifile de dczinl'ectie

Nr. Adres. unde se a. ici lratanrennrl

Cldd i. u ttahte ntdklndnt

Sediu Primarie Oras valenii de Munte t5l0

l Cenlrul Crltural N. loraa t.t'15

Evidcnlx Populati.i 111

I Sala de spon -Stelian Manolescu' 16.10

Gradinira Miulesti nl,p 180

Gradiniia NR-.1 171

l Grxdinila NR.l 600

IJ Gradinila NR.l Program Prelungir t065

Gradinira Valea Gardului t50

0 Gradinira NR.5 1017

I Scoa1, Vxlc, Cardului l8l
l Camin Valea Gardului r50

l Scoala Miulesti 558

l Atelier Miulesli :170

5 Grup Scolar " R. Constanlinescu" corp vech i 196.1

Grup Scolar " R. Constanlinescu'' corp nou I t.1l

Cruo Scolsr - R. Constanlinescu alclier t00

8 Soala 'Gh. Panculescu" corp vechi tl9l
Soala Gh. I'anculescu" sala sport 301

l0 Soala 'Gh. Panculescu" corp nou I t10

ll Colesiu corp vechi 'l ll0
tl Colesiu sinrnaziu 9tt)

tl Colegiu corp nou

t.t Colegiu sala sDon I l0ll

t: Piata- hala Iesume 56t

la) :il
)1 Cimitir Orasenesc Valmii dc Munte - capela rn p. 8l

i8 I rnrilir ora.cn(.i VrlenirLle Munle cornJdm. 71

TOTAL 29650



Anera nr'.I h II.( .1.. nr. I
-MODDL CADRU-

Contract de delegare a gestiunii
serviciului public de dezinfec{ie, dezinsec!ie qi deratizare in oragul Vilenii de Munte

in temeiLrl Legii ff.51/2006 a serviciilor comuritare de utilitili publice, republicatd, cu
completdrile si nrodificdrile ulterioare, a Legii ru. l0l/2006 a scrviciului de salubrizare a localitSlilor cu
completdrile gi modificdrile ulterioare, a Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea
Reglllamentului oadru de salubrizare a localitalilor. a Ordinului ANRSC nr. l1l /2007 privind aprobarea
CaietLrlui de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitdlilor. a Legii ru'.98/2016 privind
achiziliile publice, a O.IJ.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ:

ljrmare a ll.C.l.. nr./ de aprobarc a delegdrii activitdlii de dezinseclie. dezinl'ec1ie 9i
deratizare din cadrLrl serviciului de salubrizare al oragului Valeniide Munte.

CAPITOLTJL I
PARTILE CONTRACTANTE

l. PRIMARIA OR{SUL VALENII DE MUNTE, cu sediul in oraqul Valenii de Munte,
jlrdetul Prahova, str. Berevoiesti, ff.34., tel. 0244/280816, fax 0244/280611. e-mail:
primatiavaleniidemuntea@yahoo. cod fiscal 1842870, cont de trezote e

R043TREZ24A5 10103203030X, deschis la Trezoreria oraqului Valenii e Munte, reprezentatA prin dl.
Florin Constantin - Primar . in calitale de Delegatar, pe de o parte

si

2. S.C.. cu sediul in. teyfax . cod fiscal . cont de trezorerie . deschis la. reprezentatd prin-. in
calitate de Delegat, pe de alte parte, s-a incheiat prezentul co[tracl.

CAPITOLUL II
OBIECTTJL CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

Ar.l Obiectul contractului il constituie prestarea activitdtii de dezinseclie. dezinfecqie qi

dcratizarc in oraqul Valenii de Munte. la obiectivele prevdzute in Anexa m. I si Anexa nr. 2. parte
intcgrantd a prezeltului contract.

Aft.2 Categoria de bLrnLrri ce vor fi utilizate de delegat in derularea contractului sunt bunurilc
proprii care la incetarca contractului, raman in proprietatea lor.

Art.3 Prestarea serviciului se 1'ace conform programului unitar de actiune de combatere a

vectorilor aprobat de oraqul Valenii de Munte. Acesta se va adopta in raport de necesitate. alocalia
bugetard, condilii meteo gi alte situatii excep!ionale.

Art.4 Obiectivele delegatarului (Scopul contractului):
a) imbundt5lhea condiliilor de viald ale cetdlenilor:
b) promovarea calitilii !i eficienjei activitalii dc dczinsecfie, dezinf'ec1ie !i deratizare in

oraqul Valenii de Munte;
c) dezvoltarea durabild a serviciului:
d) proteclia mediului inconjurdtor Ei a sdndtdtii populaliei.



CAPITOLT]L III

DISPOZITII GENER4.LE

Al1.5 ( 1) Oragul Valenii de Muntc pdstreaza prerogativele de dczvoltare a activitdlii de

dezinsecfie, dezinfeclie gi deratizare , precum gi dreptul de a urmdri, controla $ide a supraveghea
indeplinirea obligaliilor privind realizarea activitSlii dc dezinsec!ie, dezinfeclie !i deratizare din cadrul
serviciului de salubrizare de cltre delegat, astfel:

a) respectarea qi indcpliDirca obligaliilor contractuale asunute;
b) respectarea condiliiior de calitate a activitdlii de dezinsccfie. dezinleclie qi deratizare in

orasul Valenii dc Munte;
c) respectarea parametrilor. a normelor qi a cantitdtilor pentru liecare activitate de

dezinseclie. dezinlbclie ii deratizarei
(2) Delcgatul sc va adapta in permanenle la calitatea si cantitalile solicitate de delegaiar, in

condiliile legisla!iei in vigoare !i va respecta in permanenla standardele Ei normativele in vigoare.

CAPITOLUL IV
DURATA CONTRA.CTTILUI

Art. 6( I )- Durata pentru care se delegi activitatea de dezinseclie, dezinl'eclie !i deratizare din este

de 60 luni:
(2) Pe durata stabilitd la alin. (1) se interzicc operatorului subdelegarea activite!ilor de dezinseclie,

dezinfeclie !i deratizare, precum gi cesionarea contractului de delegare a gestiunii lird acordul
delegatarului.

CAPITOLUL V
DREPTTIRILE PARTILOR

Art.7 Delegatul are urmdtoarele drcpturi:
l. Sd exploateze. in mod direct, pe riscul ;i pe raspundcrea sa. activitatea de dczinscclie.

dezinfbc!ie !i deratizare ce 1'ac obiectul coltractului dc delegare a gestiunii.
2. Sa inilieze modihcarea Ei/sau completarea prezentului contract. in cazul modificirii

reglemcntarilor li/sau a condiliilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia, prin acte

adilionale.
3. Si plopuna ajustarea tarifului in raport cu indicele prelurilor dc consum pentru servicii.

comunicat de Institutul National de Statistice.
,1. Sd asigurc echilibrul contractual pe dumta co[tmctului dc concesiune.
5. Si suspende sau sd limiteze prestarea serviciului fire .plata vreunei penalizdri, cu un preaviz de

15 zile lucratoare. dace sumele datorate nu au lost achitatc in termen de 45 de zile de la primirea lacturii.

Art.8 Delegatarul are urmatoarele drepturi:
l. De a aproba ajLrstarea sau. dupa caz. modificarea tarilblor acti!itdlii de dezinsectie. dezinl'ec!ie

$i deratizare, propuse de delegat. in baza mctodologiei elaborate de autoritatea de reglementarc

competenta.
2. De a verifica si exercita contrclul cu privire la furnizarea/prestarea activildlii de dezinseciie,

dezinfeclie ;i deratizare .

3. De a sancliona delegatul. in cazul in care acesta nu opereazd la parametrii de eficienta $i calitate
la care s-a obligat ori [u respectd indicatorii de pcrformal1le pentru activitatea de dezinsec!ie, dezinfectie
qi deratizare sau/9i nu asigura continuitatea serviciilor.

4. De a solicita informafiilc cu privirc la nivelul !i calitatea serviciului furnizat/prestat.
5. De a relirza, in condilii justificate, aprcbarea ajustdrii sau modificiri ale tarifblor propuse

de delegat.
6. De a rezilia contractul $i de a organiza o noua p.ocedura pentru delegarea gestiunii.

pentru
nerespectarea de cdtre delegat a obligaliilor contractuale.

7.De a se consulta cu institutiile de specialilate pentru gSsirea soluliilor optime pentru
derularea



lucrdrilor in cele mai bune condilii.
8.Sa i sc prcsteze activitatea de dezinseclie. dezinlecqie fi deratizare la nivelul stabiLit prin

9. Sd solicite !i sd primcascd. in condiliile legii siale contractului. despdgubiri sau compensalii
pentru daunele provocate de cdtre delegat prin nerespectarea obligaliilor contractuale asumate ori prin
prestarea unor servicii inferioare. calitativ li cantitativ. parametrilor tehnici stabililiprin contract sau prin
norrnele tehnice in vigoare.

10. Sa conteste facturile cend constatd incdlcarea prevederilor contractuale.

CAPIOTLT]L VI
OBLICATIILE PARTILOR

Art. 9 Delegatul are urmdtoarele obligatii:
l. Sa oblind de la autoritalile competente autorizaliile (inclitsiv licenfe. atestAri, permise. etc.)

qi avizele neccsare conform lcgilor in vigoare. pentru buna deslEqurare a activitdltii pe parcursul deruldrii
contractului.

2. Sd rcspecte toate angajamentele gi obligaliile luate prin prezcntul Contract de delegare a

gestiunii li toatc obligaliile qi angajamentelc care sunt in sarcina delegatlllui.

3, Sd respecte prevederile Regulamentului de organizare qi funclionare al activitdfii de
dezinsecgie, dezinf'ec1ie gi deratizare a oraqului Valenii de Munte, caietului de sarcini gi ale celorlalte
reglementeri specifice activite!ii serviciului delegat.

4. Si respecte indicatorii de performanld stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii !i sd

imbundtSleascd in mod continuu calitatea serviciilor prestate.
5. Se firnizeze autorit[lilor administraliei publice locale qi ANRSC inlbmaliile solicitate qi sa

asigure acceslll la toale ir bmaliile necesare in vederea verificirii gi evaludrii firncliondrii qi dezvoltdrii
activitd{ii de dezinsectie, dczinfcclie !i deratizare in conformitate cu clauzele contractului de delegare;i
cu prevederile legale in vigoare.

6. Sd efectueze activitatea de dezinseclie, dezinfeclie $i deratizare conform prevederilor
Caietului de sarcini $ia Regulamentul serviciului. in condilii de calitate !ieficienfi.

7. La incetarea contractului de delegare din alte cauze decat termenul. 1br!a maiord !i
intelegerea pd{ilor. operatorul este obligat sd asigure continuitatea prestirii activitdlii in conditiile
stipulatc in contractul de delegare, pdnd la preluarea acesteia de delegatar, dar nu mai mult de 6 luni.

8. Se notilice cauzele de naturd se conduce la reducerea activitatii li mdsurile ce se impun
pentru asigurarea continuite!ii activit6lii.

9. Sd ia mdsurile necesare privind igiena. siguran[a la locul de mulci gi normele de proteclie
a muncii in scopul evitirii accidentelor.

10. Sd presteze activitatea de dezinseclie. dezinl'eclie !i deratizare la toli utilizatoriidin raza

unitdlii administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii. .

ll. Sd deline contract de incinerare cadavre rozdtoare. raticide / pesticide neconsumale qi

ambalajele pesticidelor utilizate. cu o societate autorizate.
12. Sd utilizeze pentru desfiiurarea activitalii servicilllui dclcgat numai substanle, tehnologii

$i proceduricare sd asigure eficienla maximi a combaterii. conform caietului dc sarcini.
13. Sd realizeze un sistem de evidenld a sesizdrilor ii a reclamaliilor. respectiv de rezolvarc

operativ5 a acestora.
11. Sd asigure pe toata durata contractului de delegare personalul necesir pentru prestarea

activitelii asumate prin contract. Se asigure pe toatd durata contractului de delegare. dotarea tehnicd !i
materiald cu care s-a angajat prin coltract.

15. Sd respecte toate celelalte condilii specifice, stabilite de delegatar.
16. Sd presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalit[lii.

accesibilitdlii. continuitdlii ;i egalitdlii de tratament intre utilizatori.
17. Sd respecte graficul de executare al activitdfii dc dezinsecgie, dezinfeclie 9i deratizare din

cadrul serviciului de salubrizare.
18. Sd remedieze si sa suporte integral toate pagubele produse din vina sa, in timpul deruldrii

prestaliei.



19. In cazul in carc delegatul sesizeaza existenla sau posibilitatea cxistentei unci cauze de

naluri sd conducd la inposibilitatca realiz[rii activitdlii. va notiflca dc indata acest fapt delegatarului. il1

vederea ludrii mesurilor ce sc impun pentru asigurarea continuitSlii activitalii ori serviciului public.

DelegatLll este obligat sd conlinue prestarea servicirLlui public in noile condilii slabilitc de delegat in mod

unilateral. Iiri i putea srrlititl incctarca acestuia.

20. Sa inceapa lucrarile numai dupd primirea ordinului de iucru scris. emis de delegatat.

21. Sd intocmeascd. anual, impreund cu deLegalarul, programul unitar dc aclitlnc de combatere

a vectorilor, decalarca activitdtii ficaDdu-se din motive bine intemeiate (timp nefavorabil s a.) cu acordul

ambclor pdr,ti.

22. Sat prezinle certificatele de calitate 9i termenul de valabilitate al loturilor de substanle

fblosite.
23. Sd utilizeze ii sa accepte lolosirea gi a ahor tipuri de sllbstanle pentN tratameltele de

dezinsectic, dezinlbclie $i deratizarc cuprinse in Registrul Nalional al ProdrLselor Biocide pcntrLr igiena

publicd.
24. Si execute activitatea de dezinseclie. dezinleclie !i deratizarc conlonn graficelor de

excculie, a normelor gi indicaliilor producdtorului substanlelor. a cerinfeLor delegatarului precum qi a

recomanddrilor institugiilor de specialitate. in fllnclie de condiliile obieclive qi necesitAlile din teren pentru

oblinerea unei eftcicnfc maxime.
25, Sd efectueze prestaliile pe suprafelele specificate in caiettll de sarcini sau in ordinele de

lucru, in condilii de bLrnd calitate !i cu respectarea cantitSlii de substan{a normatd pc unitatea de suprafald'

in caz contrar acesta va presta gratuit acliunea pe suprafefele neacoperite corespunTStor'

26, Sd nu arunce substanlele neutilizate (pe domeniul public. privat. in canalizdri etc.); in acest

scop se vor lblosiin mod obligatoriu metodele de neutralizare legale.

27. Sd plaseze substanlcle raticide in locuri sau prin modalitdli care nu permit ingerarea

acestora de cetre animale sau oamcni, sau se fie deteriorate cle intempcrii.
2a. Sd asigure administrarea repetatA a momelilor toxice acolo unde este cazul.

29. Se asigure strAngcrea cadavrelor de rozdtoare rezultate in urma deratiz6rii. inclusiv acolo

unde sunt sesizate de cAtre cetAleni. $i a momelilor neconsumate.

Art.l0 Delegatarul are urmitoarele obligalii:
l. Sd respccte angajamentele asumate faF de delegat prin prezentul contract de delegare a

gestiunii.
2. Sd notifice parlilor intcresate i[fbrmaliilc referitoare la incheierea prezentullli contract.

3. Sd emild ordile de lucru scrise cetre delegat. care vor prcciza zonele 9i perioadele

executerii lucdrilor de dczinsectie. dezinfectie si deratizare.
,1. Si convind cu delegatul asupra intocmirii graficului de eqalonare a execuliei lucrarilor. Si

desenmeze pcrsonalul responsabil peltru urmirirea execuliei lucrf,rilot.
6. Sd verifice gralicul de execulie, respectarea normelor dc lucru indicate de firmele

producatoare ale substanlelor.
7. Sa verifice reclama,tiile primite. sa le aducd la cuno$inta delegatului !i sd aplice

penalilalile {labilite daci este \ ina acesluia.
8. Sa ia aci de sesizdrile delegatului asupra oriceror anomalii sau disfunclii care impiedici

prcstalia li sd asigure acestuia condiliide desfiqurarc.
9. Si nu-l tulbure pe delcgat in exerciliul drepturilor rezultate din prczentul contmct de

delegare.
10. Sa notifice delegatului aparilia oricdror imprejurari de nature sa aducd atilgere drepturilor

delegatului.
ll. Sd aducd la cuno$tintd publica hodrerile !i dispoziliile avand ca obiect activitatea

serviciului de dezinsectie, dczinl'eclie qi deratizare.
12. Sd pastreze, in cordiliile legii, confidenlialitatea datelor li infbrmafiilor economico-

financiare privind activitatea delegatului, altele decAt cele de interes public.
13. Sa achite dclcgatului sumele convenite prin contract pentru presta[iile pe care aceitia le

electueazd pe domeniul public 5i privat al delegatarului, prevdzute in prezentul contract.



CAPI1 OLTIL VtI
CANTITATEA $I CALITATEA SERVICIILOR, INDICATORI DE PIiItFORIt {N'Ii

Art.ll Cantitatea $i calitatea servioiilor sunt prevdzute in Caietul dc sarcini si Regulamentul de

organizare li lirnclionare al activitdlii de dezinseclie, dczinfeclie qi deratizare din cadrul serviciului de

salubrizare al orasului Valenii de Munte. Prin ordin de lucru delegatanLl poate rnodifica gralicul dc

executie stabilit.

CAPITOLUI, VIII
TARIFt, FACTI RARE 5I MODALII A [I DE PLA IA

Aft. l2 Stabilirca, ajustarea gi modificarea prelurilor Ei tarif'elor se vor efbctua in conformitate cu

procedura de stabilire confonn Ordinului pre;edintelui ANRSC nr' 109/2007.

Ad. 13 La incheierea contmctului sc vor trece tarifele, fhrd TVA. conform oletei prezeffate. in
Anexi care este parte integrantl din prezentul contract.

Art. l4 Contravaloarea serviciilor publice delegale se va determina in baza prequrilor in vigoare qi

a cantitalilor stabilite conlonn procedurii de thcturare

CAPITOLUL IX
iI.ICCTIttNA. CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

Art. 15 Prezentul contract de delegare a gestiunii inceteazd in urmdtoarele situafii:
l. .la cxpirarea duratei stabilite prin contractul de delegare;

2. in cazul in oare interesul national sau local o inrpune, prin denunlarea unilatcrala de citre
delegatar, cu plata unei de spdgubiri j uste qi prealabile in sarcina delegatarului;

3. in cazul nercspectdrii obligaliilor contractuale de cdtre pa(i, prin reziliere. cu plata unei

despdgubiri in sarcina pdrlii in culp6;
4. la disparilia, diDtr-o cauza de for![ majord, a sistemullLi sau in cazul imposibilitilii obieclive a

delegatului de a-1 exploata. pri[ renuqare, tard plata unei despdgubiri;
5. in cazul reorganizdrii j ud ic iare sau a falimenlultli delegatuluii
6. alte clauze de incetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de paqi, trra a aduce

atingerc prcvederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL X
CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENTINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

Art. 16 Comunicari
1. Orice comunicare intre pdr.ti rcferitoare la indeplinirea prezentului contract. trcbuie sd lie

lransmisd in scris;
2. Orice document soris rebllie iffegistrat at in momcntul transmiterii cat Si in momentul

primirii;
3. Comunicirile dintre pdrli se pot face prin telefon. fax sau e-mail

CAPITOLUL XI
FORTA MAJORA

Art. l7 Niciuna dintre pdrlile contractante nu rlspunde dc neexecutarea la termen sau de

exccutarea in mod necorespuitz dtor. total ori parlial, a oricdrei obliga!ii care ii revine in baza prezentului

contract de delegare a gestiunii, dacd neexecutarea necorespunzatoare a obligaliei respective a fost

cauzatd de forla majora.

Art. 18 Pa(ea care invoce lbrla majord este obligata sd notiflce celeilalte parliin termen de 5 zile
producerea evenimentului. precum li dovada lbrtei majore $i si ia toate mlsurile posibile in vederea

limitdlii consecinlelor lui.



Afi. 19 l)aca in termen dc 5 zile de la producere elenimcntul respectiv nu incetcaza. partile au

dreptul si iqi notifice iicetarea de plin drept a prezentulLri contract de delegare a gestiunii tar5 ca vreuna

dintre ele sa pretinda daune -interesc.

CAPITOLUL XII
REZILIEREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

Art. 20
1. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contracl de catre una dintre pdrli dd drepttll

pe(ii lezate de a cere rezilierea contractuluii
2. DelegatanLl iEi rezervd dreptul de a denunla unilateral contlactul de delegare in cazul

aparaliei unor situaliicare fac imposibild executarea acestuia diD culpa executivd a delcgatului;
3. Delegatul igi rczervd dreptul de a denunla unilateral contractul de delegare numai pe perioada

nefunctiondrii sistemului. in cazul apariliei unor cicumstante oare nu au pLrtut fi prevSzut incheierii

contractului !i carc conduc la modificarea clauzelor coDtractuale, astfll incat indeplinirea contractului

respectiv ar fi contm interesului public.
4. In cazurile prevdzute de la alin.2 !i 3 contractulinceteazd dupd treccrea termenului de 90 zile

de la notificarea scrisd.

CAPITOLUL XIII
RISPT NDEREA ( O\TRA( TUALi

Art. 2l Ncrespectarea doveditd de cetre pdrlile contractante a obligafiilor contractuale prcvAzute

in prezentulconlract de delegare a gestiunii atrage rlspunderea contractuald a perlii in culpd.

CAPITOLUL XIV
LITIGII

Art. 22 Litigiile de oricc fel oe decurg din executarea contractului dc delegare a gestiunii se supun

instanlei judecitoreEti competente de pe mza judelului Prahova, in masum in care ele nu au putut fi
rezolvate pe cale amiabih. conciliere sau mediere.

CAPITOLUL XV
Alte clauze

Art.23 Modificarca prezentuLri contract de delegare a gestir'urii se face numai prin act adilional

incheiat intre pdrlile contractante.

Art. 2.1 Prezentul contract de delegare a gestiunii intra in vigoare la data senmdrii.

Art. 25 Prezentul Contract este incheiat in limba rcmanA, astdzi . la sediul Delcgatarului. in 2

(doui) exemplare originalc. cate unul pentru fiecare Pafte.

DELECATAR. t)ltLE(;Al'.


