HOTĂRÂREA NR. 61
din 27 aprilie 2017
privind delegarea unor competențe în domeniul serviciilor publice
de salubrizare a localităților
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.8149/21.04.2017 a Direcţiei Juridice şi Administraţie
Publică, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.3 şi 5 ale Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare al
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale
art.2, lit.”a” coroborat cu art.3, alin.(1) şi art.10, alin.(2) şi (5) din Legea nr.51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În considerarea prevederilor art.17, alin.(3) al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”,
În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1), lit."d" coroborat cu cele ale alin.(5),
lit.”a”, pct.13 din acelaşi articol, respectiv ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
„Art.1.(1) Se mandatează ADI Ecolect Mureş, să exercite în numele şi pe seama Judeţului
Mureş – membru al acesteia, atribuţiile de monitorizare și control a modului de prestare a
serviciilor de gestiune a operării infrastructurii create/integrate în cadrul SMIDS Mureş.
(2) Corespunzător Depozitului Ecologic Zonal Sînpaul, îndeplinirea mandatului încredinţat
conform alin.(1) începe la data aprobării exercitării acestor competenţe de către AGA ADI
Ecolect Mureş, iar corespunzător celorlalte elemente de infrastructură create/integrate în
SMIDS, îndeplinirea mandatului începe la 5 zile de la comunicarea ordinului de începere a
prestării serviciului dat operatorului.”
Art.2. (1) În sensul art.1, ADI Ecolect Mureş are următoarele atribuţii şi competenţe:


să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de utilităţi publice pe criterii

de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi
respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare
a gestiunii;


să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi
responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu
privire la:

- respectarea modului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori,
inclusiv în relaţia cu utilizatorii, respectiv a indicatorilor de performanţă şi a calităţii
serviciilor prestate;
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- modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau
modernizare a sistemelor de utilităţi publice;
- modificarea şi ajustarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice
conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a
gestiunii;
- respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a
altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativteritoriale, afectate serviciilor;
- asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;
- asigurarea protecţiei utilizatorilor;
- să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia
cu utilizatorii serviciilor;
- să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de
utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii
de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
- să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de
performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor.
 să îndeplinească orice altă competență a autorității publice județene legată de
monitorizarea contractelor de delegare a serviciului public de salubrizare, cu excepția
celor care se încredințează în baza unui mandat special, conform legii.

(2) În exercitarea atribuţiilor şi competenţelor delegate prin prezenta hotărâre, ADI
Ecolect Mureş, beneficiază de sprijinul Unităţii de Implementare a Proiectului, având acces
la toate informaţiile necesare şi utile realizării activităţii de monitorizare și control a
operatorilor desemnaţi să opereze componentele SMIDS Mureş,în condiţiile legii.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Direcţiei de
Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, Direcției Tehnice şi Direcţiei Economice,
precum şi ADI Ecolect Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Direcţia Juridică şi Administraţie Publică
Nr. 8149/21.04.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
privind delegarea unor competențe în domeniul serviciilor publice
de salubrizare a localităților
Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide, aflat în curs de
implementare, este destinat tuturor locuitorilor judeţului Mureş, având ca obiectiv
general implementarea unui nou sistem de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean,
bazat pe recuperarea – sortarea - reciclarea materialelor refolosibile şi reducerea
cantităţii de deşeuri care se elimină prin depozitare, în condiţii de protecţie a mediului
şi a sănătăţii populaţiei.
Întrega infrastructură creată prin acest Proiect - al cărui beneficiar este Judeţul Mureş,
trebuie dată în folosinţă prin gestiune delegată - ca formă de operare în condiţiile legii,
Consiliul Judeţean Mureş urmând să deruleze în acest sens toate procedurile legale, în
calitate de autoritate contractantă.
În sensul mai sus arătat, menţionăm că operarea depozitului ecologic zonal de la Sînpaul
judeţul Mureş, a fost deja delegată prin contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016
încheiat cu Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate
Bucureşti SA, reprezentată prin liderul asocierii desemnat - SC Iridex Group Import
Export SRL.
Pentru restul de infrastructură creată prin acest Proiect, respectiv pentru Staţia de
Tratare Mecano - Biologică realizată la Sînpaul, judeţul Mureş şi Staţiile de Sortare,
Transfer şi Compostare realizate la Cristeşti – Vălureni, judeţul Mureş, finalizate şi
recepţionate, trebuie urmată aceiaşi procedură de dare în folosinţă prin gestiune
delegată - ca formă de operare în condiţiile legii, Consiliul Judeţean Mureş urmând să
deruleze în acest sens toate procedurile în calitate de autoritate contractantă, în
conformitate cu actuala legislaţie în vigoare, în materie de concesiune şi/sau în cea a
achiziţiilor publice, după caz.
Totodată, prin ADI Ecolect Mureş, urmează a fi delegată şi colectarea deşeurilor din
aria de deservire a SMIDS Mureş, pe cele 7 (şapte) zone ale judeţului astfel cum au fost
acestea stabilite, fie prin derularea unei singure proceduri de licitaţie pe şapte loturi,
fie prin şapte proceduri distincte, respectiv integrate toate staţiile Phare în cadrul
SMIDS Mureş.
În acest context de fapt şi de drept, dat fiind stadiul de implementare a Proiectului
SMIDS Mureş, în raport de responsabilităţile atribuite ADI Ecolect Mureş atât prin actele
sale constituive, cât şi prin construcţia instituţională a Proiectului din aplicaţia de
finanţare, având deja atribuit un contract de delegare a gestiunii asupra depozitului, se
impune delegarea unor atribuţii de monitorizare şi control asupra execuţiei acestuia, în
sarcina Asociaţiei.
De altfel, în considerarea prevederilor statutare ale art.17, alin.(3), monitorizarea şi
controlul asupra modului de prestare a serviciilor de gestiune a operării infrastructurii
create în cadrul SMIDS Mureş, sunt competenţe de resortul Asociaţiei, pe care aceasta
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urmează a le exercita începând cu data atribuirii fiecărui contract de delegare a lor, în
baza unui mandat dat în acest sens, de către autoritatea publică judeţeană, în cazul
serviciilor de interes public judeţean.
Astfel, potrivit reglementării statutare mai sus invocate, ADI Ecolect Mureş, are
următoarele competenţe relevante în exercitarea monitorizării şi a controlului mai sus
relevat, după cum urmează:
 să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de utilităţi publice pe criterii
de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi
respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de
delegare a gestiunii;
 să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi
responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu
privire la:
- respectarea modului de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori,
inclusiv în relaţia cu utilizatorii, respectiv a indicatorilor de performanţă şi a calităţii
serviciilor prestate;
- modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare
sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice;
- modificare şi ajustarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice
conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a
gestiunii;
- respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a
altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativteritoriale, afectate serviciilor;
- asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;
- asigurarea protecţiei utilizatorilor;
- să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în
relaţia cu utilizatorii serviciilor;
- să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de
utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură
indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
- să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor
de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor.
Totodată, se impune ca ADI Ecolect să îndeplinească orice altă competență a autorității
publice județene legată de monitorizarea contractelor de delegare a serviciului public
de salubrizare, cu excepția celor care se încredințează în baza unui mandat special,
conform legii.
Faţă de cele mai sus arătate, supunem aprobării proiectul de hotărâre privind delegarea
unor competențe în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităților, către ADI
Ecolect Mureş.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeş
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