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HOTĂRÂREA NR. 13 

din 15 februarie 2018 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în 

cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare pentru operarea  

Stației de Sortare, Compostare şi Transfer (SSCT) din localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 3118 din 14.02.2018 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, 

raportul Serviciului Juridic,  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. a) 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,  

Ţinând cont de prevederile art.43, alin.(1), coroborate cu cele ale art.98 referitoare la 

procedura de urgenţă din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit. d), coroborate 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 Stației de Sortare, Compostare şi Transfer (SSCT) din 

localitatea Cristeşti, 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 achiziții 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 achiziții 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. După validarea de către ANAP a documentaţiei de atribuire aprobată prin HCJM 

nr.6/25.01.2018, respectiv publicarea anunţului de concesiune în SEAP, activitatea de 

evaluare a ofertelor pentru delegarea operării TMB Sînpaul, va fi desfăşurată de către 

Comisia aprobată prin HCJM nr.162/26.10.2017 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.  

 Art.5. 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 

Péter Ferenc 

 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi 

desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de atribuire a contractului de 

delegare pentru operarea Stației de Sortare, Compostare şi Transfer (SSCT) din 

localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş 

 

În data de 09.02.2018 a fost publicat în SEAP anunțul de concesionare nr. 2967 

privind delegarea operării Stației de Sortare, Compostare şi Transfer (SSCT) din 

localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş, termenul limită pentru depunerea ofertelor 

fiind stabilit pentru 22.03.2018, ora 12,00.  

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 prevederile 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 delegarea operării Stației de Sortare, 

Compostare şi Transfer (SSCT) din localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş în 

următoarea componenţă:  

Spinei Radu, manager proiect, UIP SMIDS Mureş  - preşedinte 

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 achiziții publice, UIP SMIDS Mureş  

Marton Katalin - expert tehnic, UIP SMIDS Mureş  

   Membrii cooptați: 

Mircea Vlad Florentin – expert tehnic, SC VFM Service SRL Milășan Florin Ovidiu -     

expert juridic/expert achiziții, SC VFM Service SRL 

În ceea ce priveşte delegarea operării Staţiei de tratare mecano - biologică 

Sînpaul (TMB), judeţul Mureş, ca parte integrantă a SMIDS Mureş, procedura 

anterior iniţiată a fost anulată pentru lipsa ofertelor (nedepunerea nici unei 

oferte).  

În acest context, documentaţia de atribuire a TMB a fost revizuită şi reaprobată în 

consiliu judeţean, prin HCJM nr.6/25.01.2018, în prezent fiind înaintată ANAP spre 

validare. 

Astfel, după validarea de către ANAP a documentaţiei de atribuire a delegării 

operării TMB, respectiv publicarea anunţului de concesiune în SEAP, activitatea de 

evaluare a ofertelor pentru delegarea operării TMB Sînpaul, urmează a fi 

desfăşurată de către Comisia constituită iniţial în acest scop, prin HCJM 

nr.162/26.10.2017 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.  

Faţă de considerentele mai sus arătate supunem spre aprobare proiectul de   

hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a 

ofertelor și desemnarea experților cooptați în cadrul procedurii de atribuire 

a contractului de delegare pentru operarea Stației de Sortare, Compostare 

şi Transfer (SSCT) din localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş localitatea 

Cristeşti, Judeţul Mureş 

 

În data de 09.02.2018 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 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, președintele comisiei, dintre membrii 

acesteia precum și membrii rezervă pentru membrii comisiei de evaluare. 

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 

pe problemele specifice legate de procedura de achiziție.  

Atribuțiile comisiei de evaluare, potrivit dispozițiilor art.82, alin. (2) HGR 

867/2016 sunt următoarele:  

- verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți; 

- verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți, din punctul de vedere 

al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini; 

- verificarea propunerilor tehnice finale prezentate de ofertanți; 

- verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți; 

- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme și a motivelor care stau la baza 

încadrării ofertelor respective în fiecare dintre aceste categorii; 
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- stabilirea ofertelor admisibile; 

- aplicarea criteriilor de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentația de 

atribuire, și stabilirea ofertei câștigătoare; 

 - emiterea propunerii de anulare a procedurii de atribuire, în cazurile prevăzute 

la art. 88 lit. b) și art. 89 alin. (1) din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de 

lucrări și concesiunile de servicii; 

- elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei ședințe și a raportului procedurii 

de atribuire. 

Deciziile comisiei de evaluare se iau cu votul a cel puțin 2/3 dintre membrii săi 

votanți. 

Entitatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare 

cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu 

are posibilitatea, din motive obiective, de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din 

calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii calitatea 

de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă 

care își exercită atribuțiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire. 

Experții cooptați nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă au 

obligația de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, 

financiare sau juridice, asupra cărora își exprimă punctul de vedere să au obligația 

de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare 

sau juridice, asupra cărora își exprimă punctul de vedere.  

Raportul de specialitate prevăzut este destinat să faciliteze comisiei de evaluare 

adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a solicitărilor de 

participare/ofertelor și de stabilire a ofertei/ofertelor câștigătoare. 

Experții cooptați răspund profesional pentru conținutul raportului de specialitate. 

În consecință, propunem constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea contractelor 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  

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 
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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 

 

 

                                                                               

DIRECTOR EXECUTIV  

Băţaga Valer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Carmen Patran_ UIP, Expert achizitii 

 Radu Spinei_UIP, Manager proiect SMIDS Mureş 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și 

desemnarea experților cooptați în cadrul procedurii de atribuire a contractului 

de delegare pentru operarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer (SSCT) 

din localitatea Cristești, județul Mureș 

 

 

 

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

expunerea de motive nr.3118/14.02.2018 şi raportul de specialitate al Direcției de 

Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte – Compartimentul Protecția Mediului,  

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: 

Raportat la dispozițiile art.10 alin.(1) lit.„a” din Legea nr.100/2016 privind concesiunile 

de lucrări și concesiunile de servicii, Județul Mureș are calitatea de entitate 

contractantă, sens în care în vederea asigurării respectării principiilor prevăzute la art.2 

alin.(2) - care stau la baza atribuirii contractelor de  concesiune de lucrări și de 

concesiune de servicii, acestuia îi incumbă obligația parcurgerii procedurii de atribuire a 

acestor contracte, astfel cum aceasta este descrisă în legea mai sus menționată. 

Totodată, dispozițiile art.80 din HG nr.867/2016 pentru 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, impun stabilirea de către entitățile 

contractante a unei comisii de evaluare a ofertelor care vor fi depuse în cadrul 

procedurii de atribuire a contractului de delegare pentru operarea Stației de Sortare, 

Compostare și Transfer, precum și a președintelui comisiei, dintre membrii acesteia. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.81 din HG nr.867/2016, entitățile contractante 

pot „(…) desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialiști externi, numiți experţi 

cooptaţi, care desfăşoară activităţi independente sau care sunt puşi la dispoziţie de 

către furnizorii de servicii auxiliare achiziţiei”. 

Precizăm 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 
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normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si 

completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(1), lit.”d” 

coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”a” pct.13 din Legea nr.215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea experților cooptați în cadrul 

procedurii de atribuire a contractului de delegare pentru operarea Stației de Sortare, 

Compostare și transfer (SSCT) din localitatea Cristești, județul Mureș, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina 

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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