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HOTĂRÂREA NR. 138 

din 29 septembrie 2016 

 

privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a operării și 

administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sînpaul și efectuarea 

transportului deșeurilor  de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri și a 

reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri la 

depozitul Sînpaul, județul Mureș – Proiect ”Sistem de management integrat al 

deşeurilor solide în judeţul Mureş” 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.17.816 din 23.09.2016 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte, la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii 

contractului de delegare a operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de 

la Sînpaul și efectuarea transportului deșeurilor  de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni 

şi Bălăuşeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri 

la depozitul Sînpaul, județul Mureș – Proiect ”Sistem de management integrat al deşeurilor 

solide în judeţul Mureş”, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.60/21.04.2016 privind 

luarea unor măsuri în vederea atribuirii delegării gestiunii Depozitului Ecologic Zonal din 

localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş, respectiv pe cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 105/28.07.2016 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea contractului având ca obiect Delegarea operării și administrării depozitului de 

deșeuri nepericuloase de la Sînpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la staţiile de 

transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, 

Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sînpaul, județul Mureș – Proiect "Sistem de 

management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş", 

Ţinând cont de prevederile art.13 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de cele ale art.9, art.23, alin.(1), 

lit.”b” şi art.24, alin.(1), lit. ”b” coroborat cu cele ale art.29, alin.(3) 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: 
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Art.1.Se aprobă atribuirea contractului de delegare a operării și administrării depozitului 

de deșeuri nepericuloase de la Sînpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la staţiile 

de transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri și a reziduurilor de la  stațiile de sortare Acățari, 

Rîciu, Tîrnăveni și Bălăușeri la depozitul Sînpaul, județul Mureș – Proiect ”Sistem de 

management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş” către Asocierea SC Iridex Group 

Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA, desemnată câştigătoare prin 

raportul procedurii de licitaţie publică nr.17093/13.09.2016 . 

Art.2. Se aprobă contractul de delegare menţionat la art.1, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre şi încheierea acestuia cu Asocierea SC Iridex Group 

Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA, reprezentată prin liderul asocierii 

- SC Iridex Group Import Export SRL.  

Art.3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze contractul de 

delegare prevăzut la art.1. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, precum şi 

Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Direcţiei Economice din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş şi Unităţii de Implementare a Proiectului SMIDS Mureş, care 

răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

 

Contrasemnează 

p. SECRETAR 

Farkas Adriana 

Șef Serviciu Juridic 
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Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de 

delegare a operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de 

la Sînpaul și efectuarea transportului deșeurilor  de la staţiile de transfer 

Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare 

Acățari, Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sînpaul, județul Mureș – 

Proiect ”Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul 

Mureş” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş a publicat în data de 17.05.2016 anunţul de concesionare 

nr.2838 în vederea atribuirii contractului având ca obiect Delegarea operării și 

administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sînpaul și 

efectuarea transportului deșeurilor  de la staţiile de transfer Rîciu, 

Târnăveni şi Bălăuşeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, 

Rîciu, Tîrnăveni și Bălăușeri la depozitul Sînpaul, județul Mureș – Proiect 

”Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”. 

Termenul limită de depunere/deschidere al ofertelor a fost  data de 01.08.2016, 

ora 10°°/12°°. 

Prin raportul procedurii nr. 17093/13.09.2016, comisia de evaluare a desemnat 

câştigătoare oferta depusă de către Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL 

Bucureşti – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA, reprezentată prin liderul asocierii 

desemnat -  SC Iridex Group Import Export SRL Bucureşti, cu care, în termenul 

legal reglementat, urmează a se încheia contractul, în condiţiile legii. 

Potrivit prevederilor alin.(1), lit.”b” ale art.13 din Legea serviciului de salubrizare 

a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, raporturile 

juridice dintre autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi 

operatorii serviciului de salubrizare, sunt reglementate prin: „(…) b) hotărâri 

privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, 

adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale (…), 

în cazul gestiunii delegate”. 

Norma legală de reglementare mai sus citată este una imperativă, perspectivă din 

care, textul alin. (2) vine şi o completează în acest sens, dispunând „(2) 

Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai pe 

baza hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b).” 

   

 Nr.17.816/23.09.2016 

 Dosar VI D/1 
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De altfel, raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi 

operatori, sunt supuse reglementărilor instituite şi prin prevederile art.9 din 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Totodată, potrivit prevederilor art.24, alin.(1), lit.”b”  coroborat cu cele ale 

art.29, alin.(3), sistemele de utilităţi publice utilizate pentru prestarea serviciilor 

sunt concesionate operatorilor desemnaţi în condiţiile legii, în baza hotărârii de 

atribuire şi aprobare a contractului de delegare a gestiunii serviciului, în cazul 

gestiunii delegate, cum este cazul în speţă. Redevenţa solicitată prin contractul 

de delegare a operării serviciului este în cuantum de 5.880636,87 lei/an, fără 

TVA. 

 

Prin urmare, faţă de toate considerentele mai sus arătate, pentru încheierea 

contractului de delegare a operării și administrării depozitului de deșeuri 

nepericuloase de la Sînpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la 

staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri și a reziduurilor de la 

stațiile de sortare Acățari, Rîciu, Tîrnăveni și Bălăușeri la depozitul 

Sînpaul, județul Mureș – Proiect ”Sistem de management integrat al 

deşeurilor solide în judeţul Mureş, se impune a fi supusă aprobării plenului 

deliberativului, atât atribuirea cât şi aprobarea şi încheierea acestuia, 

conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

 

 

 

p. PREŞEDINTE           DIRECTOR EXECUTIV

  

Alexandru Cîmpeanu                               Valer  Băţaga  

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Călin Suciu - șef serviciu 
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