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HOTĂRÂREA NR.139 

din 22 noiembrie 2018 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 19.100/683/11i / 

06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer 

(inclusiv transport la TMB / DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și 

transfer de la Cristești din cadrul SIMDS Mureș 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.24766/15.11.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

Proiecte nr. 24767/15.11.2018, raportul Serviciului Juridic nr. 24786/15.11.2018, precum 

şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 84/09.08.2018 privind 

aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a operării Stației 

de Transfer, Sortare şi Compostare de la Cristești–Vălureni, județul Mureș – Proiect ”Sistem 

de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș”, 

Ţinând cont de prevederile art. 13 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de cele ale art.9 și 

art.23, 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. 19.100/683/11i/06.09.2018 

de delegare prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer (inclusiv 

transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la 

Cristești, din cadrul SIMDS Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze actul adiţional 

prevăzut la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- Judeţul Mureş, precum şi 

Direcţiei de Dezvoltare Regională 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                                                                                             Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                                     SECRETAR 
Contrasemnează 

                                                                                                                     Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 

19.100/683/11i/06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de sortare, 

compostare și transfer (inclusiv transport la TMB / DDN) prin exploatarea stației 

de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș 

 

În data de 06.09.2018 a avut loc semnarea contractului nr. 19.100/683/11i/06.09.2018 

privind delegarea prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer 

(inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer 

de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș. 

Operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul, Asocierea S.C. Iridex Group Import 

Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate București S.A. – S.C. Iridex Group Salubrizare 

S.R.L., reprezentată prin liderul asocierii SC Iridex Group Import Export SRL, se află în 

prezent în perioada de mobilizare (84 de zile, conform art. 3 din contract, adică până la 

data de 29.11.2018), necesară derulării activităţilor premergătoare punerii în funcţiune 

stației de sortare, compostare și transfer. 

Documentațiile de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al 

Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale 

Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferente zonelor 1-7, au fost transmise de către 

ADI Ecolect spre validare în SICAP în data de 2 noiembrie 2018. Documentațiile aferente 

zonelor 1, 3, 4, 5 și 7 au fost validate, anunțurile de participare au fost publicate în data 

de 09.11.2018, termenul de depunere a ofertelor fiind 27.11.2018. Documentațiile 

aferente zonelor 2 și 6 nu au fost încă validate. 

Luând în considerare că nicio procedură de achiziție dintre cele 7 de mai sus nu va putea fi 

atribuită până la data de 29.11.2018 – sfârșitul perioadei de mobilizare, nu vor fi 

îndeplinite condițiile pentru funcționarea stației de sortare, compostare și transfer. 

În acest context, ţinând cont însă și de data finalizării proiectului „Sistem de management 

integrat al deșeurilor solide în județul Mureș” – 31.12.2018, până la care trebuie să fie 

funcțional întregul sistem, propunem prelungirea perioadei de mobilizare până la data de 

20 decembrie 2018 şi încheierea unui act adiţional în acest sens la contractul nr. 

19.100/683/11i/06.09.2018. 

Faţă de considerentele mai sus arătate supunem spre aprobare proiectul de act 

administrativ anexat prezentei. 

 

 PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

   Nr. 24766/15.11.2018 

   Dosar IB/2 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 

19.100/683/11i/06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de 

sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB / DDN) prin 

exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din 

cadrul SIMDS Mureș 

 

 

În data de 06.09.2018 a avut loc semnarea contractului nr. 

19.100/683/11i/06.09.2018 privind delegarea prin concesiune a activităților de 

sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea 

stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș. 

Operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul, Asocierea S.C. Iridex Group 

Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate București S.A. – S.C. Iridex Group 

Salubrizare S.R.L., reprezentată prin liderul asocierii SC Iridex Group Import Export 

SRL, se află în prezent în perioada de mobilizare (84 de zile, conform art. 3 din 

contract, adică până la data de 29.11.2018), necesară derulării activităţilor 

premergătoare punerii în funcţiune stației de sortare, compostare și transfer. 

Documentațiile de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 

deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de 

salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferente zonelor 1-7, 

au fost transmise de către ADI Ecolect spre validare în SICAP în data de 2 noiembrie 

2018. Documentațiile aferente zonelor 1, 3, 4, 5 și 7 au fost validate, anunțurile de 

participare au fost publicate în data de 09.11.2018, termenul de depunere a 

ofertelor fiind 27.11.2018. Documentațiile aferente zonelor 2 și 6 nu au fost încă 

validate. 

Luând în considerare că nicio procedură de achiziție dintre cele 7 de mai sus nu va 

putea fi finalizată până la data de 29.11.2018 – sfârșitul perioadei de mobilizare, nu 

vor fi îndeplinite condițiile pentru funcționarea stației de sortare, compostare și 

transfer. 

Doar după atribuirea procedurilor de achiziții aferente zonelor 1 Sînpaul și 4 Reghin, 

zone de unde deșeurile reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă) și cele 

verzi (din parcuri și grădini) vor fi direcționate către stația de sortare, compostare și 

transfer de la Cristești, prin încheierea contractelor de colectare şi transport a 

deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri aferente aceste zone, vor fi 

asigurate premisele pentru începerea funcționării stației de sortare, compostare și 

transfer. 

Nr. 24767/15.11.2018 

Dosar IB/2 
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În acest context, ţinând cont însă și de data finalizării proiectului „Sistem de 

management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș” – 31.12.2018, până la 

care trebuie să fie funcțional întregul sistem, considerăm oportună prelungirea 

perioadei de mobilizare până la data de 20 decembrie 2018 şi încheierea unui act 

adiţional în acest sens la contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018. 

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

aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018, 

poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

 

 

 

Director executiv 

Valer Băţaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Gorea Ágnes 
Verificat: Radu Spinei, manager proiect 
Verificat: Șef serviciu Călin Suciu 
2 exemplare 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 

nr.19100/683/11I/06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de 

sortare, compostare și transfer, inclusiv transport la TMB/DDN, prin exploatarea 

stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SMIDS Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

expunerea de motive nr. 24766/15.11.2018 și raportul de specialitate al Direcţiei de 

Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte,  

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

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm 

următoarele: 

Prin proiectul de act administrativ analizat se supunea probării încheierea unui act 

adiţional la Contractul nr.19100/683/11I/06.09.2018, încheiat cu Asocierea S.C. Iridex 

Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate București S.A. – S.C. Iridex Group 

Salubrizare S.R.L., reprezentată prin liderul asocierii SC Iridex Group Import Export SRL,  

având ca obiect delegarea prin concesiune a activităților de sortare, compostare și 

transfer (inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare 

și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș, din cadrul proiectului „Sistem de 

management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”. 

Din raportul de specialitate ce însoţeşte proiectul de hotărâre reiese că, operatorul 

economic căruia i s-a atribuit contractul, se află în prezent în perioada de mobilizare 

(84 de zile, conform art.3 alin.(5) din contract, adică până la data de 29.11.2018), 

necesară derulării activităţilor premergătoare punerii în funcţiune a stației de sortare, 

compostare și transfer, însă procedurile de atribuire a contractelor de delegare a 

gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri 

de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș 

(SMIDS Mureș), aferente zonelor 1-7, nu sunt încă finalizate.  

Întrucât nicio procedură de achiziție nu va putea fi finalizată până la data de 

29.11.2018 – sfârșitul perioadei de mobilizare, nu vor fi îndeplinite condițiile pentru 

funcționarea stației de sortare, compostare și transfer. 

   Nr. 24786/15.11.2018 

 Dosar nr. VI/D/4 
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În acest context,ţinând cont și de data finalizării proiectului „Sistem de management 

integrat al deșeurilor solide în județul Mureș” – 31.12.2018, până la care trebuie să fie 

funcțional întregul sistem, se propune prelungirea perioadei de mobilizare până la data 

de 20 decembrie 2018. 

În ceea ce priveşte cadrul legal al modificării propuse, precizăm că potrivit dispoziţiilor 

art.13 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi de cele ale art.23, alin.(1), lit.„b” din Legea 

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

ulterioare, raporturile juridice dintre autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritorialeşi operatorii serviciului de salubrizare sunt reglementate prin 

hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului. 

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile alin.(2) al art.13 din Legea nr.101/2006, 

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

hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit. b) din acelaşi text de lege. 

Astfel, atât încheierea, cât şi modificarea contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului sunt supuse aprobării autorităţilor deliberative. 

Conform prevederilor art.35 alin.(1) din Condiţiile generale ale 

Contractuluinr.19100/683/11I/06.09.2018,modificarea acestuia se face numai prin act 

adiţional încheiat în scris între părţile contractante. De asemenea, conform dispoziţiilor 

art.3 alin.(5) din Condiţiile speciale la contract, părţile pot conveni prelungirea duratei 

perioadei de mobilizare. 

Nu în ultimul rând, potrivit dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit. „d” coroborate cu cele ale 

alin.(5) lit.„a” pct13., consiliul judeţean asigură cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice comunitare de utilitate publică de interes judeţean. 

Analizând conţinutul actului adiţional supus aprobării, apreciem că acesta respectă și 

reflectă dispozițiile legale şi contractuale în considerarea cărora urmează a fi încheiat, 

respectiv se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților semnatare. 

Precizăm totodată că, proiectul de act administrativ a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82,coroborate cu cele ale art. 30 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr.19100/683/11I/06.09.2018 de 

delegare prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer, inclusiv 

transport la TMB/DDN, prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la 

Cristești, din cadrul SMIDS Mureș, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului 

Consiliului Județean Mureș 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

Întocmit: Adriana Farkas – Şef serviciu 
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