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HOTĂRÂREA NR.162 

din 26 octombrie 2017 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea experţilor 

cooptaţi în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare pentru  

operarea  Staţiei de tratare mecano-biologică Sînpaul, judeţul Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.22026/18.10.2017 a Direcţiei Dezvoltare Regională şi  

Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare prevederile contractului nr. 9807/2V/15.05.2017 încheiat cu S.C. 

VFM Service S.R.L. privind prestarea de servicii de asistenţă tehnică în vederea atribuirii 

contractelor de delegare pentru operarea TMB Sînpaul, Staţiei de sortare-transfer-

compostare Cristeşti şi a activităţii de colectare şi transport separat al deşeurilor în 

judeţul Mureş, 

Având în vedere prevederile art. 9 şi ale art. 10, alin.(1), lit.d) ale Legii nr.100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

În conformitate cu prevederile art. 80 şi ale art. 81 din Hotărârea Guvernului nr. 

867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 

din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

În temeiul prevederilor 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. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de atribuire 

având ca obiect delegarea operării  Staţiei de tratare mecano-biologică Sînpaul, judeţul 

Mureş, în următoarea componenţă: 

Spinei Radu, manager proiect, UIP SMIDS Mureş 

Pătran Carmen, expert achiziţii, UIP SMIDS Mureş 

Gyarmati Iulia, expert financiar, UIP SMIDS Mureş 

Gorea Agnes - expert achizitii publice, UIP SMIDS Mureş 

Togan Codruţa, manager public în cadrul DDRIP  
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Membri de rezervă: 

Nemeş Genica, expert probleme patrimoniale, UIP SMIDS Mureş 

Mărginean Alin - expert probleme economic, UIP SMIDS Mureş 

Suciu Călin - expert probleme urbanism, UIP SMIDS Mureş 

Stan Sorin - expert achizitii publice, UIP SMIDS Mureş 

Marton Katalin - expert tehnic, UIP SMIDS Mureş 

Art.2. Se desemnează domnul Spinei Radu, manager proiect SMIDS Mureş,  în calitate de 

preşedinte cu drept de vot al comisiei de evaluare. 

Art. 3. Se desemnează în calitate de experţi cooptaţi, fără drept de vot: 

Mircea Vlad Florentin, expert tehnic, S.C. VFM Service SRL; 

Milăşan Florin Ovidiu, expert juridic/expert achiziţii publice, S.C. VFM Service SRL. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi Direcţiei 

de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, precum şi persoanelor nominalizate 

în cuprinsul acesteia, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                    Paul Cosma                                                                                                                                  
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Expunere de motive 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea experților 

cooptați în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare pentru  

operarea  Staţiei de tratare mecano-biologică Sînpaul, județul Mureș 

 

În data de 21.09.2017 a fost publicat în SEAP anunțul concesionare nr. 2919 

privind delegarea operării Staţiei de tratare mecano-biologică Sînpaul, județul 

Mureș, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind stabilit pentru 

31.10.2017. 

Conform prevederilor art. 80 și prevederilor art. 81 din HGR 867/2016 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea 

nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, entitatea 

contractantă trebuie să desemneze comisia de evaluare a ofertelor care vor fi 

depuse în cadrul procedurii mai sus menționate precum și  președintele comisiei, 

dintre membrii acesteia.  

De asemenea, având în vedere complexitatea procedurii care urmează a fi 

derulate, ținând cont de prevederilor art. 81 din HGR 867/2016, precum și de 

raporturile contractuale pe care autoritatea contractantă le are cu firma de 

consultanță SC VFM Service SRL (contract nr. 9807/2V/15.05.2017), se impune 

necesitatea desemnării din cadrul specialiștilor consultantului, de experți 

cooptați, fără drept de vot, pe problemele specifice legate de procedura de 

achiziție.  

În consecință, propunem constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea contractului având ca obiect delegare operării  Staţiei de tratare 

mecano-biologică Sînpaul, județul Mureș în următoarea componență: 

 

Președinte:  

Radu Spinei, manager proiect, UIP SMIDS Mureș 

 

Membrii:  

Carmen Pătran, expert achiziții, UIP SMIDS Mureș 

Codruţa Togan, manager public în cadrul DDRIP  

Nr.22026/18.10.2017 

Dosar  IVI D/1 
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Iulia Gyarmati, expert financiar, UIP SMIDS Mureș 

Gorea Agnes - expert achizitii publice, UIP SMIDS Mureș 

 

Membrii de rezervă: 

Genica Nemeş, expert probleme patrimoniale, UIP SMIDS Mureș 

Mărginean Alin - expert probleme economic, UIP SMIDS Mureș 

Suciu Călin - expert probleme urbanism, UIP SMIDS Mureș 

Stan Sorin - expert achizitii publice, UIP SMIDS Mureș 

Marton Katalin - expert tehnic, UIP SMIDS Mureș 

 

Membrii cooptați: 

Mircea Vlad Florentin  – expert tehnic, SC VFM Service SRL 

Milășan Florin Ovidiu  - expert juridic/expert achiziții, SC VFM Service SRL 

 

 

PREŞEDINTE,                                                   DIRECTOR, 

Péter Ferenc                                                                                    Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 Întocmit: Spinei Radu, Manager proiaect SMIDS Mureș 
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