
 

 

HOTĂRÂREA NR. 26 

din 29 martie 2018 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.13/2018 privind 

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în 

cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare pentru operarea Staţiei de 

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

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 6361 din 29.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

raportul Serviciului Juridic,  precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

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.I. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.13/2018, se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Se desemnează doamna Carmen Pătran, expert achiziţii UIP SMIDS Mureş, în calitate de 

preşedinte cu drept de vot al comisiei de evaluare.” 

Art.II. 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 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.13/2018 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 

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.  

În consecință, prin Hotărârea nr.13/2018, autoritatea deliberativă a constituit 

comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect 

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

Cristeşti, Judeţul Mureş, desemnând ca preşedinte al acesteia, cu drept de vot, pe 

domnul Radu Spinei – managerul UIP SMIDS Mureş. 

Facem precizarea faptului că, perioada de depunere a ofertelor a fost prelungită şi 

implicit data şedinţei de deschidere prorogată de la 22.03.2018 la 11.04.2018, 

urmare a unor măsuri de remediere pe care autoritatea contractantă le-a dispus pe 

calea răspunsului la clarificări. 

Întrucât, în perioada 10 – 23.04.2018, domnul Radu Spinei care a fost desemnat 

preşedinte al comisiei de evaluare, se află în concediu de odihnă programat 

anticipat pentru un eveniment major de familie de la care nu poate să lipsească, 

dat fiind faptul că preşedintele comisiei este desemnat direct de către autoritatea 

deliberativă neputând fi înlocuit cu un membru supleant, se impune modificarea 

rolurilor atribuite primelor două poziţii din această comisie, în sensul ca doamna 

Carmen Pătran să fie desemnată preşedinte al comisiei, iar domnul Radu Spinei să 

rămână membru al acesteia. 

Faţă de considerentele mai sus arătate supunem spre aprobare proiectul de   

hotărâre alăturat.              

         PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 Nr.6361/29.03.2018 

 Dosar _____________ 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.13/2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea 

experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare 

pentru operarea Staţiei de Sortare, Compostare şi Transfer (SSCT) din localitatea 

Cristeşti, Judeţul Mureş 

 

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

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

localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş, în care 

termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru data de 

22.03.2018.  

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, prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean nr. 13/15.02.2018 s-a constituit comisia de evaluare ofertelor în cadrul 

procedurii de atribuire a contractului de delegare pentru operarea Staţiei de 

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

localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş, în următoarea componenţă: 

Radu Spinei, manager proiect, UIP SMIDS Mureş 

Carmen Pătran, expert achiziţii, UIP SMIDS Mureş 

Codruţa Togan, manager public în cadrul DDRIP  

Iulia Gyarmati, expert financiar, UIP SMIDS Mureş 

Gorea Agnes - expert achizitii publice, UIP SMIDS Mureş 

Domnul Radu Spinei, manager proiect SMIDS Mureş  a fost desemnat ca preşedinte 

cu drept de vot al comisiei de evaluare. 

Conform prevederilor Legii  nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în 

materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale 

şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor, un operator economic interesat să participe la procedura de 

atribuire mai sus menţionată a notificat entitatea contractantă în vederea 

remedierii unor aspecte din cadrul Documentaţiei de atribuire publicată în 

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.      

Nr.  6362/29.03. 2018 

Dosar  I D 3 
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Datorită măsurilor de remediere adoptate de entitatea contractantă în urma 

Notificării prealabile, pentru ca operatorii economici interesaţi să aibă 

posibilitatea întocmirii unei oferte conforme si detaliate, termenul de depunere a 

ofertelor s-a decalat cu 20 de zile, respectiv pentru data de 11.04.2018. în acest 

sens a fost publicat anunţul erată nr. 122900/08.03.2018 la concesionarea 

nr.2967/09.02.2018. 

Întrucât, în perioada 10 – 23.04.2018, domnul Radu Spinei care a fost desemnat 

preşedinte al comisiei de evaluare, se află în concediu de odihnă programat 

anticipat pentru un eveniment major de familie (căsătoria fiului său) de la care nu 

poate să lipsească, dat fiind faptul că preşedintele comisiei este desemnat direct 

de către autoritatea deliberativă neputând fi înlocuit cu un membru supleant, se 

impune modificarea rolurilor atribuite primelor două poziţii din această comisie, 

în sensul ca doamna Carmen Pătran să fie desemnată preşedinte al comisiei, iar 

domnul Radu Spinei să fie desemnat membru al acesteia. 

În consecinţă, propunem modificarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea contractului având ca obiect delegarea operării Staţiei de Sortare, 

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

Cristeşti, Judeţul Mureş, judeţul Mureş, după cum urmează: 

 

Preşedinte cu drept de vot:  

Carmen Pătran, expert achiziţii, UIP SMIDS Mureş 

Membrii:  

Radu Spinei, manager proiect, UIP SMIDS Mureş 

Codruţa Togan, manager public în cadrul DDRIP  

Iulia Gyarmati, expert financiar, UIP SMIDS Mureş 

Gorea Agnes - expert achizitii publice, UIP SMIDS Mureş 

 

 

                                                                               

 

DIRECTOR EXECUTIV  

Băţaga Valer 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Carmen Patran_ UIP, Expert achizitii 

 Radu Spinei_UIP, Manager proiect SMIDS Mureş 

2 ex 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.13/2018 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.         /   03.2018, 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: 

În vederea realizării etapelor procedurale prevăzute de Legea nr.100/2016 privind 

concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și de prevederile 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, prin Hotărârea nr.13/2018 - Consiliul Județean Mureș a 

constituit comisia 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 din localitatea Cristești, desemnând totodată și  

președintele acesteia, dintre membrii comisiei. 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese că persoana desemnată ca 

președinte al comisiei de evaluare în perioada 10-23.04.2018 se va afla în 

concediu de odihnă programat pentru un eveniment familial major. Raportat la 

faptul că președintele comisiei este desemnat direct de către autoritatea 

deliberativă neputând fi înlocuit cu un membru supleant, este necesară 

modificarea rolurilor atribuite primelor două poziții din comisie. Astfel, se 

propune desemnarea doamnei Carmen Pătran ca președinte al comisiei, iar 

domnul Radu Spinei să rămână membru al acesteia. 

Nr.6363/29.03.2018 

Dosar. VI/D/1  
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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 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.13/2018 

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: Szoverfi Gabriella  

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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