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HOTĂRÂREA NR. 85  

din 9 august 2018 

 

privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune                  

a operării Stației  de Tratare Mecano - Biologică (TMB) de la Sînpaul, Judeţul Mureş                            

– Proiect ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș” – 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.17088/8.08.2018 a Direcției Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte, la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii 

contractului de delegare prin concesiune a operării Stației  de Tratare Mecano - 

Biologică (TMB) de la Sînpaul, Județul Mureș – Proiect ”Sistem de management integrat 

al deșeurilor solide în județul Mureș”, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 114 din 27 iulie 

2017 privind luarea unor măsuri în vederea delegării operării Staţiei de Tratare Mecano 

Biologică (TMB) din localitatea Sînpaul, Județul Mureș, respectiv pe cele ale Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș 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 Stației de tratare mecano-

biologică Sînpaul, județul Mureș,  

Ținând cont de prevederile art.13. alin.(1), lit.”b” din Legea serviciului de salubrizare a 

localităților nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de cele 

ale art.23, alin.(1), lit. b şi art.24, alin.(2) din Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „a”, 

pct.13, precum şi ale art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă atribuirea contractului de delegare prin concesiune a activității de 

Tratare Mecano - Biologică (TMB) de la Sînpaul, Judeţul Mureş – Proiect ”Sistem de 

management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș” către Asocierea SALUBRIS 

WASTE MANAGEMENT SRL – ECO FIRE SISTEMS SRL, desemnată câștigătoare prin raportul 

procedurii de licitație publică nr.16488/01.08.2018 .  
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Art.2. Se aprobă contractul de delegare prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre şi încheierea acestuia cu Asocierea SALUBRIS WASTE 

MANAGEMENT SRL – ECO FIRE SISTEMS SRL,  reprezentată prin liderul asocierii - 

SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL.  

Art.3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze contractul de 

delegare prevăzut la art.2.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județul Mureș, precum şi 

Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Direcției Economice din cadrul 

Consiliului Județean Mureș şi Unității de Implementare a Proiectului SMIDS Mureș, care 

răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE 

PÉTER FERENC 

Contrasemnează 

SECRETAR 

PAUL COSMA 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune                  

a operării Stației  de Tratare Mecano - Biologică (TMB) de la Sînpaul, Judeţul Mureş                            

– Proiect ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș” – 

 

Consiliul Judeţean Mureş a publicat în data de 17.03.2018 anunţul de concesionare nr. 

2974  în vederea atribuirii contractului având ca obiect ”Delegarea prin Concesiune a 

Activitatii de Tratare Mecanica si Biologica din cadrul SIMDS in judetul Mures” – Proiect  

”Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”. Termenul limită 

de depunere/deschidere al ofertelor a fost data de 23.05.2018, ora 14°°.  

Prin raportul procedurii nr. 16488/01.08.2018, comisia de evaluare a desemnat 

câştigătoare oferta depusă de către Asocierea SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL – ECO 

FIRE SISTEMS SRL, reprezentată prin liderul asocierii desemnat - SC SALUBRIS WASTE 

MANAGEMENT SRL cu care, în termenul legal reglementat, urmează a se încheia 

contractul, în condiţiile legii. Potrivit prevederilor alin.(1), lit.”b” ale art.13 din Legea 

serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, raporturile juridice dintre autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale şi operatorii serviciului de salubrizare, sunt reglementate prin: 

„(…) b) hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 

(…), în cazul gestiunii delegate”. Norma legală de reglementare mai sus citată este una 

imperativă, perspectivă din care, textul alin. (2) vine şi o completează în acest sens, 

dispunând „(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie 

numai pe baza hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b).”  

De altfel, raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi 

operatori, sunt supuse reglementărilor instituite şi prin prevederile art. 23 alin. 1 lit 

,,b,, din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Totodată, potrivit prevederilor art.24, alin.(2), în cazul gestiunii delegate, punerea la 

dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea 

serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă 

a contractelor de delegare și se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre 

administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-

zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a 

gestiunii,, cum este cazul în speţă.  

Nr. 17088/8. 08.2018 

Dosar VI D/1 
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Prin urmare, faţă de toate considerentele mai sus arătate, pentru încheierea 

contractului de delegare prin concesiune a Stației  de Tratare Mecano - Biologică (TMB) 

de la Sînpaul, Judeţul Mureş – Proiect ”Sistem de management integrat al deşeurilor 

solide în judeţul Mureş, se impune a fi supusă aprobării plenului deliberativului, atât 

atribuirea cât şi aprobarea şi încheierea acestuia, conform proiectului de hotărâre 

anexat. 

 

 

 

 

 

 

Președinte 

Péter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune                  

a operării Stației  de Tratare Mecano - Biologică (TMB) de la Sînpaul, Judeţul Mureş                            

– Proiect ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș” – 

 

Consiliul Județean Mureș prin finanțarea obținută în cadrul Programului Operațional 

Sectorial de Mediu 2007-2013, are în implementare proiectul ”Sistem de management 

integrat al deșeurilor solide în județul Mureș”. 

În cadrul acestuia au fost finalizate la termen toate investițiile constând infrastructura 

de gestionare integrată a deşeurilor și anume: noul depozit zonal Sînpaul, instalaţia TMB 

Sînpaul, staţia de sortare-transfer-compostare Cristeşti/Vălureni, închiderea a 5 

depozite neconforme de deşeuri: Cristeşti, Reghin, Luduş, Iernut, Sovata, precum şi 

achiziția echipamentelor destinate colectării deşeurilor (pubele, containere) şi a 

mijloacelor de transport containere (autocamioane). 

Odată cu finalizarea lucrărilor de investiții, a început următoarea etapă astfel încât 

sistemul de management integrat al deșeurilor să fie funcțional și anume atribuirea 

contractelor de delegare pentru: 

a. operarea și administrarea depozitului ecologic de la Sînpaul, a transportului 

deşeurilor de la staţiile de transfer Râciu, Târnaveni şi Bălăuşeri la depozit 

b. operarea și administrarea  instalației  de tratare mecano-biologică 

c. operarea și administrarea stației de sortare/stația de compostare și stația de 

transfer 

d. Colectarea deșeurilor în cele 7 zone stabilite conform Studiului de Fezabilitate, 

Conform ultimului act adițional la contractul de finanțare încheiat cu AM POS Mediu 

pentru implementarea proiectului, termenul de punere în funcțiune a sistemului de 

management integrat al deșeurilor este 31.12.2019, iar conform notificărilor primite din 

partea autorității finanțatoare, nerespectarea acestui termen poate atrage declararea 

ca neeligibile a cheltuielilor deja realizate și restituirea finanțării. 

Până la această dată au fost finalizate procedurile de atribuire pentru activitățile de 

operare de la pct. a, b, c, activitatea de operare a depozitului fiind în desfășurare din 

anul 2017, iar cea de operare și administrare a stației de sortare/stației de compostare 

și a stației de transfer fiind în faza de încheiere a contractului. 

În ceea ce privește operarea și administrarea instalației  de tratare mecano biologică 

(care face obiectul prezentului raport), Consiliul Judeţean Mureş a publicat în data de 

    

Nr. 17089/8.08.2018 

   Dosar VI D/1 
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17.03.2018 anunţul de concesionare nr. 2974  în vederea atribuirii contractului având ca 

obiect ”Delegarea prin Concesiune a Activitatii de Tratare Mecanica si Biologica din 

cadrul SIMDS in judetul Mures” din cadrul proiectului ”Sistem de management integrat 

al deşeurilor solide în judeţul Mureş”. Termenul limită de depunere/deschidere al 

ofertelor a fost data de 23.05.2018, ora 14°°.  

Prin raportul procedurii nr. 16488/01.08.2018, comisia de evaluare a desemnat 

câştigătoare oferta depusă de către Asocierea SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL – ECO 

FIRE SISTEMS SRL, reprezentată prin liderul asocierii desemnat - SC SALUBRIS WASTE 

MANAGEMENT SRL cu care, în termenul legal reglementat, urmează a se încheia 

contractul, în condiţiile legii.  

Valoarea tarifului rezultat urmare atribuirii contractului este de 62,79 lei/tonă. 

Potrivit prevederilor alin.(1), lit.”b” ale art.13 din Legea serviciului de salubrizare a 

localităților nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, raporturile juridice 

dintre autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale şi operatorii 

serviciului de salubrizare, sunt reglementate prin: „(…) b) hotărâri privind atribuirea și 

încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de autoritățile 

deliberative ale unităților administrativ-teritoriale (…), în cazul gestiunii delegate”.  

Norma legală de reglementare mai sus citată este una imperativă. Textul alin. (2) vine 

și o completează în acest sens, dispunând „(2) Contractele de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare se încheie numai pe baza hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. 

b).”  

De altfel, raporturile juridice dintre autoritățile administrației publice locale și 

operatori, sunt supuse reglementărilor instituite și prin prevederile art.23, alin.(1), lit. 

,,b,,  din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, considerăm că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a operării 

Stației  de Tratare Mecano - Biologică (TMB) de la Sînpaul, Judeţul Mureş – Proiect 

”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș” – poate fi supus 

dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

Menționăm faptul că față de forma contractului aprobată prin HCJ nr.194 din 21 

decembrie 2017, ca parte a documentației de atribuire, au fost operate modificări de 

formă și nu de fond, ca urmare a solicitărilor de clarificare sau a notificărilor prealabile 

primite pe parcursul derulării procedurii. Operarea acestor modificări s-a făcut de către 

Președintele Consiliului Județean Mureș în baza art. 3 din HCJ nr. 194/ 21 decembrie 

2017. 

 

    Director 

Valer Băţaga 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de 

delegare prin concesiune a operării Stației  de Tratare Mecano-Biologică (TMB) 

de la Sînpaul, Judeţul Mureş – Proiect ”Sistem de management integrat al 

deșeurilor solide în județul Mureș”  

 

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

expunerea de motive nr.17088/8.08.2018 şi raportul de specialitate al Direcţiei de 

Dezvoltare Regională şi Implementare proiecte nr.17089/8.08.2018,  

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 considerarea dispoziţiilor 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 asigură, potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes judeţean. 

În acest sens, din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, urmare a 

derulării de către Consiliul Judeţean Mureş a procedurii de achiziţie publică în vederea 

atribuirii contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a activității de 

Tratare Mecanică şi Biologică” din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al 

deşeurilor solide în judeţul Mureş”, a fost stabilită câştigătoare oferta depusă de către 

Asocierea SC SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL – lider de asociere şi SC ECO FIRE 

SISTEMS SRL – asociat. 

Potrivit prevederilor art.13 alin.(1) lit. „b” din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, raporturile juridice 

dintre autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi operatorii 

serviciului de salubrizare sunt reglementate prin hotărâri privind atribuirea şi încheierea 

contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale (…), în cazul gestiunii delegate.  

Totodată, în conformitate cu dispoziţiile alin.(2) al aceluiaşi text de lege, contractele 

de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai pe baza hotărârilor 

prevăzute la alin. (1) lit. b).  

Nr.17109/8.08.2018 

Dosar. VI/A/3  
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În situaţia analizată sunt incidente şi dispoziţiile art.23  alin.(1) lit. „b” din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale 

sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile 

de utilităţi publice şi operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate 

prin contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, în cazul gestiunii 

delegate. 

De asemenea, potrivit art. 24 alin.(2) din actul normativ mai sus indicat, în cazul 

gestiunii delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice, utilizate 

pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării 

gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se 

transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada 

delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor 

delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii. 

În ceea ce priveşte contractul de delegare supus aprobării, conform menţiunilor din 

raportul de specialitate, acesta respectă în general forma aprobată prin HCJ Mureş 

nr.114/2017 privind luarea unor măsuri în vederea delegării operării Staţiei de Tratare 

Mecano-Biologică (TMB) din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş. Ca urmare a solicitărilor 

de clarificare sau notificărilor prealabile formulate pe parcursul procedurii de atribuire 

a contractului, au fost operate de către Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş – în 

temeiul art.3 alin.(3) din actul administrativ menţionat anterior, unele modificări, care 

însă nu afectează clauzele esenţiale, de fond, ale contractului. 

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. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a operării 

Stației  de Tratare Mecano - Biologică (TMB) de la Sînpaul, Judeţul Mureş – Proiect  

„Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș”, poate fi supus 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

ŞEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 


