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HOTĂRÂREA NR. 60 

din 21 aprilie 2016 

 

privind luarea unor măsuri în vederea atribuirii delegării gestiunii Depozitului 

Ecologic Zonal din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 7.902 din 18.04.2016 a Direcţiei Dezvoltare 

Regională, Implementare Proiecte, la proiectul de hotărâre privind luarea unor 

măsuri în vederea atribuirii delegării gestiunii Depozitului Ecologic Zonal din 

localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Ţinând cont de prevederile: 

- art.14 alin.(1) din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune prevăzute în OUG nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiuni de servicii, aprobate prin HGR nr.71/2007; 

- art.6 şi art.7, din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.29 şi art. 30 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. 

„a”, pct. 13, precum şi al art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

hotărăşte: 

 

Art.1.Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea operării Centrului de 

management integrat al deşeurilor de la Sînpaul, judeţul Mureş şi a Staţiei de 

transfer,  sortare şi compostare de la Cristeşti, judeţul Mureş în cadrul proiectului 

Sistem de management integrat al deşeurilor solide din judeţul Mureş, prevăzut în 

anexa nr.1. 

Art.2.(1).Se aprobă gestiunea delegată, ca modalitate de operare şi administrare a 

infrastructurii constând în depozitul ecologic zonal, situat în localitatea Sînpaul, 

judeţul Mureş. 

(2). Se stabileşte licitaţia deschisă ca procedură de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii prevăzute la alin.(1). 
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Art.3.(1).Se aprobă „Documentaţia de atribuire a contractului – Delegarea operării şi 

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

staţiile de transfer Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozit”, în cadrul Proiectului 

Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş, prevăzută în 

anexa nr.2, bunurile cuprinse în lista – parte componentă a documentaţiei urmând a 

fi exploatate de delegatar prin concesiune. 

(2). Durata maximă a contractului prevăzut la art.2 este de 8 ani. 

(3).Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş va opera eventualele modificări ale 

documentaţiei prevăzute la alin.(1), care se impun în urma verificării acesteia de 

către Autoritatea Naţională de Achiziţii Publice, în limitele pe care le presupune 

verificarea, fiind mandatat să aducă şi orice lămuriri în atenţia operatorilor 

economici interesaţi, pe calea clarificărilor şi anunţurilor de tip erată. 

Art.4. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Cu data adoptării prezentei, Hotărârea nr.57/2014 a Consiliului Judeţean 

Mureş îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, precum şi 

Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi Direcţiei Economice din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş, respectiv Unităţii de Implementare a Proiectului SMIDS 

Mureş,  care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE                              Contrasemnează 

Ciprian Dobre            SECRETAR 

                              Paul Cosma  
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Expunere de motive 
privind luarea unor măsuri în vederea atribuirii delegării gestiunii Depozitului 

Ecologic Zonal din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.194/2013 s-a aprobat constituirea 

colectivelor de coordonare şi supervizare pentru atribuirea unor contracte de 

delegare a gestiunii operării infrastructurii create în cadrul proiectului Sistem de 

management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș, prin art.2 al acesteia 

fiind constituit colectivul pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 

operării depozitului ecologic zonal şi a Staţiei de Tratare Mecano – Biologică 

(TMB), Sînpaul. 

 

Acest colectiv avea responsabilitatea fundamentării deciziei de concesionare, 

elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune şi stabilirea 

procedurii de atribuire a contractului de concesiune. 

În sensul celor de mai sus, a fost elaborat Studiul de oportunitate privind 

delegarea gestiunii depozitului ecologic zonal şi a Staţiei de Tratare Mecano - 

Biologică, Sînpaul”, care în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin.(2) din Normele 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune 

prevăzute în OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

a contractelor de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 

aprobate prin H.G.R. nr.71/2007, fundamentează decizia de concesionare a 

serviciului public de interes judeţean. Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de 

autoritatea contractantă, a aprobat acest Studiu de oportunitate prin Hotărârea 

nr.57/2014 – act administrativ prin care a fost stabilită şi procedura de atribuire a 

contractului de concesiune, respectiv licitaţia deschisă. Totodată prin HCJM 

nr.147/2014 a fost constituită şi comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

acestui contract.  

 

Întrucât, procedura de licitaţie pentru atribuirea contractului „Delegarea operării 

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

staţiile de transfer Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozit (Lot1) şi delegarea 

operării şi administrării Staţiei de Tratare Mecano – Biologică Sînpaul” (Lot 2), 

realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide 

în judeţul Mureş, iniţiată prin anunţul de concesionare publicat în SEAP sub 

nr.2512/13.06.2014, a fost anulată, se impune reluarea acesteia în baza unei 

documentaţii de atribuire revizuită în conformitate cu toate clarificările 

intervenite la aceasta pe perioada postării ei în SEAP, respectiv ca urmare a 

modificărilor legislative intervenite în materie. 

   

 Nr. 7902 din 18.04.2016 

 Dosar ID3 
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Astfel, documentaţia a fost revizuită în conformitate cu modificările legislative 

intervenite, respectiv prin luarea în considerare a unei perioade de maxim 8 ani 

pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii infrastructurii create în 

cadrul SMIDS Mureş, mai sus menţionate, fiind totodată reconfigurată pentru două 

proceduri de licitaţie distincte pe fiecare obiectiv de infrastructură în parte 

(depozit zonal, TMB) iar nu pentru o singură procedură cu 2 loturi cum a fost în 

forma anterioară. Totodată a fost instituită şi obligativitatea delegatanţilor la 

plata unei redevenţe aferente infrastructurii concesionate prin atribuirea 

contractului. 

În sensul celor mai sus arătate, a fost elaborat un alt Studiu de oportunitate 

privind delegarea operării Centrului de management integrat al deşeurilor de la 

Sînpaul, judeţul Mureş şi a Staţiei de transfer, sortare şi compostare de la 

Cristeşti, judeţul Mureş în cadrul proiectului Sistem de management integrat al 

deşeurilor solide din judeţul Mureş. 

 

Conform legislaţiei incidente în materie, aprobarea studiului de oportunitate mai 

sus menţionat şi a documentaţiei de atribuire elaborată de colectivul de 

coordonare şi supervizare, respectiv stabilirea duratei maxime a concesiunii şi a 

procedurii de atribuire a contractului de delegare, revine autorităţii contractante, 

sens în care, se impune luarea acestor măsuri de către autoritatea deliberativă, în 

vederea atribuirii delegării gestiunii Depozitului Ecologic Zonal din localitatea 

Sînpaul, Judeţul Mureş. 

 

Întrucât, în cursul verificării documentaţiei de atribuire de către Autoritatea 

Naţională de Achiziţii Publice pot interveni modificări ale documentaţiei faţă de 

forma aprobată, pentru asigurarea celerităţii derulării procedurii de atribuire, se 

impune mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş să opereze aceste 

remedieri, în limitele pe care le presupune verificarea, respectiv dă aducă orice 

alte lămuriri în atenţia operatorilor interesaţi, atât pe calea clarificărilor cât şi a 

anunţurilor de tip erată.  

Totodată, pentru asigurarea eficienţei legislative şi evitarea paralelismelor în 

reglementare, respectiv pentru corelarea cu prevederile celorlalte acte 

administrative adoptate în legătură cu delegarea gestiunii infrastructurii SMIDS 

Mureş, se impune ca o dată cu adoptarea noii reglementări, să înceteze 

aplicabilitatea Hotărârii nr.57/2014 a Consiliului Judeţean Mureş.  

Faţă de considerentele mai sus arătate supunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 
DIRECTOR EXECUTIV 

Valer Băţaga 

  

Întocmit: Genica Nemeş- membru UIP SMIDS 

Verificat: Radu Spinei – manager UIP 
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