
 

 

       

HOTĂRÂREA NR. 203 

din 21 decembrie 2016 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 24.056 din 14.12.2016 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 
Implementare Proiecte, la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii uni act 
adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.138/29.09.2016 
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” 

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: 

Art.1.Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze actul adiţional 
la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016, aprobat la art.1.  

Art.3. 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 

                                                  SECRETAR 

                                                Paul Cosma 
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Nr.24.056/14.12.2016 

Dosar I/D 1 

 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind necesitatea încheierii unui act adiţional la 
Contractul nr. 12 I/18920/486/07.10.2016  

 
În data de 07.10.2016 a avut loc semnarea contractului nr. 12 I /18920/486/07.10.2016  
privind delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de la 
Sînpaul şi efectuarea  transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni 
si Bălăuşeri şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Rîciu, Târnăveni şi 
Bălăuşeri la depozitul Sînpaul, judeţul Mureş. 
  
Operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul, Asocierea SC Iridex Group Import 
Export SRL, Bucureşti - SC Servicii Salubritate Bucureşti SA, se află în prezent în 
perioada de mobilizare (84 de zile, conform art. 3 din contract), necesară derulării 
activităţilor premergătoare punerii în funcţiune a depozitului Sînpaul (predarea-
preluarea obiectivului, verificarea funcţionalităţii utilajelor/echipamentelor din dotare, 
încheierea poliţelor de asigurare pentru bunurile concesionate, elaborarea procedurilor 
de operare solicitate prin caietul de sarcini, mobilizare şi instruire personal, etc.). 

 

În vederea încheierii poliţelor de asigurare solicitate la  art. 22 -“Asigurări” din 
contract, operatorul, prin adresa nr. 830/18.10.2016 (înregistrată la CJ Mureş sub nr. 
19836/20.10.2016), a solicitat punerea la dispoziţie a listelor de inventar pentru  
bunurile concesionate. Întrucât listele de inventar puse la dispoziţia operatorului 
(aferente HCJM nr. 29/27.02.2014) , nu conţineau toate datele solicitate de asigurator 
în vederea încheierii poliţelor de asigurare, s-a impus detalierea acestora în 
conformitate cu cerinţele solicitate. Activităţile de revizuire (care au impus verificarea 
tuturor documentaţiilor aferente construirii depozitului Sînpaul, vizite la faţa locului, 
centralizări, etc.) au fost finalizate în data de 24.11.2016, dată la care au fost predate 
operatorului, conform proces verbal de predare-preluare încheiat între părţi. 
 
În acest context, ţinând cont şi de adresa operatorului nr. 910/17.11.2016 prin care 
solicită prelungirea perioadei de mobilizare, având în vedere faptul că listele de 
inventar au fost puse la dispoziţie în data de 24.11.2016, considerăm justificată 
solicitarea formulată şi propunem încheierea unui act adiţional la contractul de mai sus 
prin care se prelungeşte durata de mobilizare cu 35 zile (intervalul de timp scurs de la 
data solicitării listelor detaliate de inventar şi până la punerea la dispoziţie a acestora). 
 
 
p. Preşedinte                                                                              Director Executiv 

Alexandru Cîmpeanu                                                                          Băţaga Valer 

Vicepreşedinte 
 

 

Întocmit: Iulia Gyarmati_UIP SMIDS, Expert financiar 

               Alin Mărginean_ UIP SMIDS, Expert economic 

               Genica Nemes_UIP SMIDS, Expert juridic 

Verificat: Radu Spinei_UIP SMIDS, Manager proiect 
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