
 

     HOTĂRÂREA NR. 13 

      din 26 ianuarie 2017 

 

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

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 1309 din 20.01.2017 a Direcţiei Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte, la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 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 şi încheierii contractului de delegare a operării şi administrării 

depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sînpaul şi efectuarea transportului deşeurilor  

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

sortare Acăţari, Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul Sînpaul, judeţul Mureş – Proiect 

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

Ţinând cont de prevederile art.10, alin.(7)–(10) coroborat cu cele ale art.35, alin. (1) din 

contractul de delegare nr.18920/12I/486/07.10.2016 încheiat cu Asocierea SC Iridex Group 

Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA, ale art.13 din Legea serviciului de 

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

şi de cele ale art.9, art.23, alin.(1), lit.”b” şi art.24, alin.(1), lit. ”b” 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 Regională 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                                                                                             Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                                     SECRETAR 

                                                                                                                      Paul Cosma 

 

 

 SECRETAR 

Paul Cosma 
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Nr. 1309/20.01.2017 

Dosar I/D 3 

 

 

 

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 fost atribuit contractul 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.  

Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş va fi complet 

funcţional doar în momentul în care vor fi atribuite toate contractele de 

concesiune privind operarea infrastructurii realizate (instalaţia TMB, staţia 

sortare-transfer-compostare, colectarea separată şi transportul separat al 

deşeurilor), la care se adaugă preluarea, integrarea şi delegarea operării staţiilor 

de sortare/transfer realizate  anterior proiectului POS Mediu din finanţări de pre-

aderare PHARE. 

Până la atribuirea tuturor contractelor de operare conform proiect SMIDS Mureş, 

pe o perioada de tranziţie estimată la 12 luni, Operatorii de colectare existenţi  

vor  transporta, direct sau prin intermediul staţiilor existente de sortare/transfer 

(Rîciu, Reghin, Tîrnăveni, Acăţari), deşeurile colectate în amestec la depozitul 

Sînpaul, în vederea eliminării lor prin depozitare. 

În această perioadă de tranziţie, Operatorul depozitului Sînpaul va prelua deşeuri 

de la operatorii de colectare existenţi, în condiţiile stabilite de legislaţia în 

vigoare privind deşeurile acceptabile pentru eliminare prin depozitare.  

În acest sens, în conformitate cu documentele contractuale, operatorul 

depozitului poate stabili înţelegeri contractuale directe cu fiecare colector 

existent din judeţul Mureş, în parte. Pentru contractele semnate direct cu 

operatorii actuali (şi aprobate de CJM/ADI), operatorul depozitului va putea 

factura direct acestor operatori contravaloarea tarifului de depozitare (inclusiv 

TVA), conform prevederilor contractului încheiat cu CJM (art. 10, alin. 10). 

Operatorul va putea încasa de la aceşti operatori, contravaloarea activităţii de 
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administrare a depozitul zonal Sînpaul, conform tarifului ofertat. Operatorul  va 

raporta în condiţiile Contractului către Delegatar asupra activităţii desfăşurate, 

având doar obligaţia de plată a redevenţei pentru aceste cantităţi, la termenul  şi 

în condiţiile prevăzute în Contract. 

În consecinţă, aplicarea taxei judeţene privind colectarea sumelor necesare plăţii 

serviciilor operatorilor desemnaţi conform cerinţelor proiectului SMIDS Mureş, nu 

este încă posibilă, întrucât serviciile nu sunt prestate în cadrul SMIDS Mureș și 

există riscul dublării contribuţiei cetăţenilor la plata serviciului de salubrizare, 

deoarece, în prezent, operarea serviciilor publice, are loc în condițiile 

contractelor încheiate între UAT și operatorii actuali de salubritate. 

În acest context, ţinând cont  de prevederile art. 10, alin. 9 din contractul nr. 12 I 

/18920/486/07.10.2016  privind delegarea operării şi administrării depozitului de 

deşeuri nepericuloase de la Sînpaul, considerăm că este necesară încheierea unui 

act adiţional la contractul mai sus menţionat privind prorogarea termenului de 12 

luni, prevăzut la art. 10, alin.(9) din contract, urmând ca acesta să curgă de la 

data când sistemul judeţean de gestionare a deşeurilor devine funcţional, conform 

proiect SMIDS Mureş. 

 
 

 
Preşedinte                                                                                  Director Executiv 

Péter Ferenc                                                                                     Băţaga Valer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Genica Nemes_UIP SMIDS, Expert probleme patrimoniale 

Verificat: Radu Spinei_UIP SMIDS, Manager proiect 
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