
 

 

HOTĂRÂREA NR. 5 

din 25 ianuarie 2018 

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

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.1022/18.01.2018 a Președintelui Consiliului Judeţean 
Mureş, Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte şi 
Raportul juridic, 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 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 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.13/26.01.2017 
privind aprobarea încheierii uni act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016, 

Ţinând cont de prevederile art.10, alin.(7)–(10) coroborate 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 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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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.  

Prin Hotărârea nr.13/26.01.2017, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat actul adiţional 

nr.2 la contractul mai sus menţionat, prin care părţile au convenit o perioadă de 

tranziție  în derularea acestuia  - de 1 an sau până la data la care SMIDS Mureş va 

deveni efectiv funcţional, convenind ca în această perioadă delegatul să înceapă 

operarea depozitului ecologic concesionat, conform ordinului de începere a 

activităţii (începând cu 05.02.2017) şi să încheie contracte de prestări servicii cu 

actualii operatori de salubrizare din aria de delegare. 

Întrucât la 06.02.2018 se împlineşte anul de tranziţie convenit de părţi, fără ca 

Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş să fie complet 

funcţional, respectiv să fie atribuite toate contractele de concesiune privind 

operarea infrastructurii realizate: instalaţia TMB, Staţia de sortare – transfer -

compostare de la Cristeşti - Vălureni, 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, se impune prelungirea acestei perioade de tranziţie, prin 

încheierea unui alt act adiţional cu operatorul în acest sens. 

Cu adresa nr.5/04.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.141/05.01.2018, operatorul depozitului îşi exprimă disponibilitatea de a prelungi 

perioada de tranziţie solicitând totodată comunicarea contului în care să facă plata 

în avans, a redevenţei aferentă cantităţii de deşeu depozitată în anul 2017.  

De asemenea, operatorul propune modificarea pentru anul 2018, a termenului de 

plată a redevenţei aferente, în sensul achitării ei lunare, iar nu anuale cum este în 

prezent, cu ajustarea corespunzătoare a garanţiei aferente acesteia, conform 

acestei noi modalităţi de plată, sens în care, supunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Nr.1022/18.I.2018 

Dosar VI/D/1 
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Nr.1023/18.01.2018 

Dosar I/D 3 

 

Raport de specialitate 

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 perioadă de tranziţie estimată iniţial la 12 luni, operatorii de colectare 

existenţi transportă, 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 acest 

sens, pentru perioada de tranziţie, a fost încheiat actul adiţional nr.2 la 

contractul nr. 12 I /18920/486/07.10.2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.13/26.01.2017. 

În această perioadă de tranziţie, operatorul depozitului Sînpaul a preluat deşeurile 

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 a stabilit înţelegeri contractuale directe cu fiecare colector existent 

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

actuali, operatorul depozitului a facturat direct acestor operatori contravaloarea 

tarifului de depozitare (inclusiv TVA), conform prevederilor contractului încheiat 

cu CJM (art. 10, alin. 10). Operatorul a încasat de la aceşti operatori, 

contravaloarea activităţii de administrare a depozitul zonal Sînpaul, conform 
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tarifului ofertat, datorând autorităţii contractante redevenţa aferentă cantităţii 

de deşeu depozitate. 

Operatorul  a raportat autorităţii despre activitatea desfăşurată în anul 2017 în 

baza Contractului, înştiinţând-o şi asupra intenţia sale de a achita în avans 

redevenţa pentru cantităţile de deşeuri depozitate în anul 2017. Totodată a 

solicitat şi agrearea posibilităţii de plată, la intervale lunare, a redevenţei 

aferentă anului 2018, după încasarea contravalorii tarifului de depozitare, cu 

ajustarea corespunzătoare a garanţiei aferente acesteia la noua ei modalitate de 

plată. 

Totodată, întrucât 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 ar exista astfel 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, se 

impune prorogarea în continuare a 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. 

Întrucât, prin adresa nr.5/04.01.2018  înregistrată la sediul autorităţii publice sub 

nr.141/05.01.2018, operatorul şi-a exprimat acordul asupra prelungirii perioadei 

de tranziţie, ţinând cont şi de prevederile contractuale, apreciem că este 

necesară încheierea unui act adiţional la contractul nr.12I /18920/486/07.10.2016  

privind delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de 

la Sînpaul, prin care să se prelungească perioada de tranziţie şi să se 

reglementeze noua modalitate de plată a redevenţei (lunar iar nu anual), cu 

ajustarea corespunzătoare a garantării ei, pentru această perioadă de tranziţie 

nou convenită. 

 

 
Director Executiv 

Băţaga Valer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Genica Nemes_UIP SMIDS, Expert probleme patrimoniale 

Verificat: Radu Spinei_UIP SMIDS, Manager proiect 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind necesitatea încheierii unui act adiţional la Contractul 

nr. 12 I/18920/486/07.10.2016  

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.1022/18.01.2018 şi raportul de specialitate al Direcţiei de 

Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, 

am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

 

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. 

Prin Hotărârea nr.13/26.01.2017, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat actul adiţional 

nr.2 la contractul mai sus menţionat, prin care părţile au convenit o perioadă de 

tranziție  în derularea acestuia  - de 1 an sau până la data la care SMIDS Mureş va 

deveni efectiv funcţional, convenind ca în această perioadă delegatul să înceapă 

operarea depozitului ecologic concesionat, conform ordinului de începere a activităţii 

(începând cu 05.02.2017) şi să încheie contracte de prestări servicii cu actualii 

operatori de salubrizare din aria de delegare. 

Întrucât la 06.02.2018 se împlineşte anul de tranziţie convenit de părţi, fără ca 

Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş să fie complet 

funcţional, se impune prelungirea acestei perioade de tranziţie, prin încheierea unui 

alt act adiţional cu operatorul în acest sens. Cu adresa nr.5/04.01.2018, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Mureş sub nr.141/05.01.2018, operatorul depozitului îşi exprimă 

acordul său la prelungirea perioadei de tranziţie, solicitându-ne totodată comunicarea 

contului în care să facă plata redevenţei aferentă cantităţii de deşeu depozitată în 

Nr.1024/18.01.2018 

Dosar. VI/A/3 
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anul 2017, în avans (data stabilită în contract pentru plata redevenţei pentru primul 

an de operare fiind în a 13 - a lună de la începerea activităţii).  

Este de menţionat faptul că, 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 astfel ar exista 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, se impune prorogarea în continuare a 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, respectiv să fie atribuite toate contractele de concesiune privind operarea 

infrastructurii realizate: instalaţia TMB, Staţia de sortare – transfer - compostare de la 

Cristeşti - Vălureni, inclusiv 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. 

În ceea ce priveşte plata redevenţei aferente cantităţilor de deşeuri depozitate în 

perioada de tranziţie, chiar dacă în contract s-a prevăzut plata anuală a acesteia, 

nimic nu impietează ca părţile să convină plata ei lunară – proporţional cu cantităţile 

depozitate în fiecare lună, după încasarea de către operator a contravalorii acestora, 

perspectivă din care, pentru această perioadă de tranziţie sarcina garantării plăţii 

redevenţei poate fi ajustată corespunzător noii modalităţi de plată a acesteia (lunar şi 

nu anual). 

Conform legislaţiei incidente în materie, aprobarea contractului de delegare a operării 

depozitului de deşeuri ca parte a  infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş, cât şi a 

actelor adiţionale ulterioare la acesta, revine autorităţii contractante, sens în care, se 

impune luarea acestor măsuri de către autoritatea deliberativă, prin hotărâre de 

consiliu. 

Potrivit prevederilor art.91 alin. (1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „a”, 

pct. 13 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş exercită atribuţii 

privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, printre acestea regăsindu-

se şi serviciile comunitare de utilitate publică cum este cel în materie de salubrizare. 

 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
necesitatea încheierii unui act adiţional la Contractul nr.12 I/18920/486/07.10.2016 
poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 
 
                            Director executiv 

                                       Genica Nemeş 
Întocmit:  Adriana Farkas – Şef Serviciu Juridic 
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