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CAIET DE SARCINI 

Se aprobă / Nu se apr ob':3 
PREŞEDINTE, 
Du itru Buzatu 

Servicii de dirigenţie de şantier în cadrul proiectului: "Reabilitarea sistemului de alimentare cu 
apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, 

Barlad, Husi si orasul Negresti - Etapa a li-a Municipiul Vaslui, Obiect: Statfe de pompare ape 
uzate (SPAU), str. Gh. Doja" 

BENEFICIAR : Consiliul Judetean Vaslui 

AMPLASAMENT: Municipiul Vaslui strada Gh. Doja 

COD CPV : 71520000-9 
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întocmite în cursul activităţii pe perioada de raportare. Acest raport de activitate va însoţi facturile prezentate la 
plată. Prestatorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în situaţiile de lucrări. 

Documentele primare se vor păstra şi arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea 
documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispoziţia achizitorului şi a organelor de control abilitate ori 
de câte ori este nevoie. 

Orice referire în documentele achiziţiei care indică o anumită origine, sursă, producţie, producător, un procedeu 
special, un standard, un normativ, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, 
sunt menţionate doar cu scopul de a identifica cu uşurinţă tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect 
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii sau lucrări. Aceste 
specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent", iar ofertantul are obligaţia de a demonstra 
echivalenţa produselor/serviciilor/lucrărilor ofertate cu cele solicitate, dacă este cazul. 

Numele si renumele Functia 

Avizat - Vieru Mariana Director executiv 

Vertificat- Toma Cătălin Director Executiv Ad"unct 

Sef serviciu 

Consilier 
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