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HOTĂRÂREA  NR. 147 

din 20 octombrie 2014 

 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 

având ca obiect delegarea operării şi administrării depozitului ecologic de la 

Sînpaul, a transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni şi 

Bălăuşeri la depozit (Lot 1) şi delegarea operării şi administrării Staţiei TMB Sînpaul 

(Lot 2) – Proiect ”Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul 

Mureş” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere expunerea de motive a Direcţiei de Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte nr.18100/17.10.2014, cu privire la constituirea comisiei de 

evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect delegarea operării 

şi administrării depozitului ecologic de la Sînpaul, a transportului deşeurilor de la staţiile 

de transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozit (Lot 1) şi delegarea operării şi 

administrării Staţiei TMB Sînpaul (Lot 2) – Proiect ”Sistem de management integrat al 

deşeurilor solide în judeţul Mureş”, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

În temeiul prevederilor dispoziţiilor art. 91, alin (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, coroborate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 

având ca obiect Delegarea operării şi administrării depozitului ecologic de la Sînpaul, a 

transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozit 

(Lot 1) şi delegarea operării şi administrării Staţiei TMB Sînpaul (Lot 2) – Proiect ”Sistem de 

management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”, în următoarea componenţă: 
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Preşedinte:

 

Radu Spinei, manager proiect, UIP SMIDS Mureş 

 

Membri:

 

Carmen Pătran, expert achiziţii,  UIP SMIDS Mureş 

Voica Codruţa Togan, manager public, Direcţia de Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte, Consiliul Judeţean Mureş 

Paul Cosma, expert juridic, UIP SMIDS Mureş 

Genica Nemeş, expert probleme patrimoniale, UIP SMIDS Mureş 

 

Membri de rezervă: 

 

Kádár Katalin, consilier, Direcţia Economică, Consiliul Judeţean Mureş 

Mircea Sigmirean, expert tehnic, UIP SMIDS Mureş 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art.1, care vor 

răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                    Contrasemnează                                                              

Ciprian Dobre                                                                          SECRETAR 

                                                                                                                                       Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului având ca obiect Delegarea operării şi administrării depozitului 

ecologic de la Sînpaul, a transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, 

Târnăveni şi Bălăuşeri la depozit (Lot 1) şi delegarea operării şi administrării 

Staţiei TMB Sînpaul (Lot 2) – Proiect ”Sistem de management integrat al 

deşeurilor solide în judeţul Mureş” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş a publicat în data de 13.06.2014 anunţul de concesionare 

nr.2512 în vederea atribuirii contractului având ca obiect Delegarea operării şi 

administrării depozitului ecologic de la Sînpaul, a transportului deşeurilor de la 

staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozit (Lot 1) şi delegarea 

operării şi administrării Staţiei TMB Sînpaul (Lot 2) – Proiect ”Sistem de 

management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”. Termenul limită de 

depunere/deschidere al ofertelor este data de 20.10.2014, ore 1000/1200. 

Conform prevederilor HG nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

Propunem constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului având ca obiect Delegarea operării şi administrării depozitului ecologic de 

la Sînpaul, a transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni şi 

Bălăuşeri la depozit (Lot 1) şi delegarea operării şi administrării Staţiei TMB Sînpaul (Lot 

2) – Proiect ”Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”, în 

următoarea componenţă: 

Preşedinte: Radu Spinei, manager proiect, UIP SMIDS Mureş 

Membri: Pătran Carmen – expert achiziţii,  UIP SMIDS Mureş 

                   Togan Voica Codruţa, manager public, de Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte, Consiliul Judeţean Mureş 

   Nr. 18.100/17.X.2014 

   Dosar VI D/1 
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Paul Cosma, expert juridic, UIP SMIDS Mureş 

Genica Nemeş, expert probleme patrimoniale, UIP SMIDS Mureş 

 

Membrii de rezervă: 

 Kádár Katalin, consilier, Direcţia Economică, Consiliul Judeţean 

Mureş 

Sigmirean Mircea, expert tehnic, UIP SMIDS Mureş 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Băţaga Valer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Pătran Carmen_UIP, Expert achiziţii 

Verificat: Spinei Radu_UIP, Manager proiect SMIDS Mureş 
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