
ANEXA 2 la Caietul de sarcini 

CENTRALIZATORUL 

SERVICIILOR PRESTATE PE DECADA ____________ 

 

Nr. 

crt 

Denumire operație UM Cantitate Preț 

unitar 

Valoarea 

cheltuielilor 

Fără TVA 
Întreţinere spații verzi 

1      

2      

…      

47      
Amenajări spatii verzi, locuri de joacă și canisite 

A) Material dendro-floricol 

1      

2      

…      

13      
B) Mobilier urban 

1      

2      

…      

12      
C) ECHIPAMENTE DE JOACĂ 

1      

2      

…      

27      
D) CANISITE 

1      

2      

…      

5      
LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI EXECUŢIE 

1      

2      

…      

32      
SISTEME DE IRIGARE 

1      

2      

…      

8      
Total valoare (exclusiv TVA):  
Taxa pe valoarea adăugată  
Total valoare (inclusiv TVA):  

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2 la Caietul de sarcini 

LISTĂ 

cu cantităţi de prestări servicii 

lei 

 
Nr. 

crt 

Operație/activitate/ produs UM Cantitate Preț unitar 

a) material 

b) manoperă 

c) utilaj 

d) transport 

Total 

a)+b)+c)+d) 

Total 

 

(3x4) 

0 1 2 3 4 5 

Exemplu: 01.11.2020 

Parcul Rozelor 

1 Protejarea trandafirilor prin 

mușuroire 

buc 8.000 PU =  

a)M =  

b)M =  

c)U =  

d)T =  

2 Întreținerea sezonieră a 

sistemului de irigare 

buc 1 PU =  

a)M =  

b)M =  

c)U =  

d)T =  

02.11.2020 

Parcul Rozelor 

1 Protejarea trandafirilor prin 

mușuroire 

buc 3.865 PU =  

a)M =  

b)M =  

c)U =  

d)T =  

2 Tăieri de corecție la arborii 

mai înalți de 4 m 

buc 5 PU =  

a)M =  

b)M =  

c)U =  

d)T =  

      

CHELTUIELI DIRECTE 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli directe 

- CAS 

- Șomaj 

- Fond de risc 

- Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate 

 

Total cheltuieli directe T(0)  

Cheltuieli indirecte I(0) = T(0) x %     

Profit P(0) = (T(0) + I(0)) x %       

TOTAL V(0) = T(0) + I(0) + P(0)  

TVA  

TOTAL GENERAL V(0) + TVA  

 

 

 

 

 



ANEXA 2 la Caietul de sarcini 

 

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE AL SERVICIILOR PRESTATE 

ÎN DECADA ___ A LUNII ____________ 

Perioada ______________ 
 

 Încheiat astăzi _____________, cu ocazia recepţionării serviciilor prestate în decada _______ a lunii 

____________, conform prevederilor Acordului Cadru nr. ______________, Contract Subsecvent nr. 

_______________ pentru „Întreţinerea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de 

joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori de pe domeniul public al municipiului 

Timişoara”, a caietului de sarcini și Anexelor. 

 Din Programul lunar de prestări servicii, pentru luna ________, s-au executat __% din operațiile și 

activitățile prevăzute în programul menționat anterior. 

 S-au plantat pe domeniul public: 

- arbori foioși din speciile: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

NOTĂ: se va specifica numărul de exemplare din fiecare specie și strada unde s-au plantat 

- arbuști foioși din speciile: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

NOTĂ: se va specifica numărul de exemplare din fiecare specie și strada unde s-au plantat 

- conifere cu înălțimea de 250 cm din speciile: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

NOTĂ: se va specifica numărul de exemplare din fiecare specie și strada unde s-au plantat 

 S-au montat pe domeniul public (se menționează adresele): 

- Echipamente de joacă: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

- Mobilier urban: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 Au fost executate tăieri de corecție în baza solicitărilor cetățenilor: 

- Arbori cu înălțimea până la 4 m: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

- Arbori cu înălțimea de peste 4 m: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

NOTĂ: Se va specifica adresa unde s-a intervenit 

 Au fost executate defrișări în baza solicitării cetățenilor: 

- Arbori cu diamentrul 10-30 cm ______________________________________________ 

- Arbori cu diamentrul 31-60 cm ________________________________________________ 

- Arbori cu diamentrul peste 61 cm ______________________________________________ 

Au fost scoase cioate de pe străzile: 

 Anexat la situaţiile decadale, Prestatorul va prezenta: un centralizator pe decadă însoțit de liste de 

cantități pe zile și pe obiective/adrese, procesul verbal de recepție al serviciilor prestate (conform modelelor din 

Anexa 2), tabel REVISAL cu angajații societății care prestează serviciile de întreținere în decada a III-a, 

fotografii de la: plantări, degajarea terenului, tăieri de corecție și defrișări, tomografieri, echipamente de joacă 

cele deteriorate și cele înlocuite, vandalizări ale materialului dendrologic, mobilierului urban, echipamentelor 

(în format JPG pe suport CD/DVD) și certificatele de conformitate, calitate și fitosanitare, fișe/cărți tehnice, 

pentru toate serviciile menţionate mai sus, precum şi pentru produsele incluse în operațiile efectuate. 
 

Prestator servicii: SC……………...........  Beneficiar: Primăria Timişoara, Direcţia Mediu 

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă)   Director Direcţia de Mediu 

       (nume, prenume, semnătură, ștampilă) 

       Şef Serviciu Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă 

(nume, prenume, semnătură)    

Responsabil(i) Contract  

(nume, prenume, semnătură) 


