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HOTĂRÂREA NR. 140 

din 22 noiembrie 2018 

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 

nr.18062/268/14S/23.08.2018 de delegare prin concesiune a activității de tratare 

mecanică și biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș 

 

 

Consiliul Județean Mureș,  

Văzând expunerea de motive nr. 24768/15.11.2018 a Președintelui Consiliului Județean 

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

raportul de specialitate al Serviciului Juridic, precum și avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.85/09.08.2018 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” , 

Ținând cont de prevederile art.13 din Legea serviciului de salubrizare a localităților 

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

art.23, alin.(1), lit.b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, 

În temeiul dispozițiilor 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 administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
hotărăște: 

 
Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul nr. 18062/268/14S/23.08.2018 

de delegare prin concesiune a activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, 

în județul Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze actul adițional 

prevăzut la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Mureș, precum și 

Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte, Direcției Economice din cadrul 

Consiliului Județean Mureș și 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 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr.18062/268/14S/23.08.2018 de delegare prin concesiune a 

activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș 

 

Județul Mureș a semnat în data de 23.08.2018 Contractul de delegare prin concesiune a 

Activității de Tratare Mecanică și Biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș 

nr.18062/268 (Contract), cu Asocierea S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco 

Fire Systems S.R.L. 

Prevederile contracuale stipulează perioada de mobilizare de 84 de zile de la data 

semnării Conractului, respectiv până la data de 14.11.2018 inclusiv, perioadă necesară 

derulării activităților premergătoare punerii în funcțiune a Stației de tratare mecano-

biologică (Stație) de la Sînpaul.  

În interiorul acestei perioade, Operatorul a demarat procedura de verificare a 

echipamentelor și instalațiilor puse la dispoziție prin proiect, fiind constatate o serie de 

defecțiuni la rețeaua electrică, fapt care face imposibilă efectuarea testărilor privind 

funcționalitatea utilajelor, și implicit, începerea operării Stației.   

Având în vedere complexitatea acestor reparații care exced durata perioadei de 

mobilizare, Operatorul a sesizat acest aspect Consiliul Județean Mureș, solicitând 

prelungirea duratei perioadei de mobilizare până la data de 15 decembrie 2018. 

De asemenea, conform prevederilor contractuale, obiectul de activitatea a Stației 

constă în procesarea deșeurilor provenite de la stațiile de transfer Tîrgu Mureș – 

Cristești (zona 2) și Reghin (zona 4). Datorită publicării decalate în Sistemul public de 

achiziții publice a procedurilor de achiziție a serviciilor de colectare și transport a 

deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, aferent celor două zone, Județul 

Mureș nu poate asigura în integralitate și la termenele contractuale, cantitatea de 

deșeuri necesară operării Stației.    

Drept urmare, ținând cont de prevederile art.13 din Legea serviciului de salubrizare a 

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

art.23, alin.(1), lit.”b” din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, 

cu modificările și completările ulterioare, supun aprobării plenului încheierea unui act 

adițional la Contractul de delegare prin concesiune a Activității de Tratare Mecanică și 

Biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș nr.18062/268/14S/23.08.2018. 

 

Președinte 

Péter Ferenc 

        Nr. 24768/15.11.2018 

           Dosar VI D/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr.18062/268/14S/23.08.2018 de delegare prin concesiune a 

activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș 

 

 

În data de 23.08.2018 a avut loc semnarea Contractului de delegare prin concesiune 

a Activității de Tratare Mecanică și Biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș 

nr.18062/268 (Contract), urmare aprobării acestuia de către Consiliul Județean 

mureș prin Hotărârea nr. 85/09.08.2018. 

Operatorul economic căruia i s-a atribuit Contractul este Asocierea S.C. SALUBRIS 

WASTE MANAGEMENT S.R.L. - S.C. ECO FIRE SYSTEMS S.R.L., reprezentată prin liderul 

de asociere S.C. SALUBRIS WASTE MANAGEMENT S.R.L. (Operator), acesta fiind în  

perioada de mobilizare până la data de 14.11.2018 (84 de zile, conform art. 3 din 

contract). Această perioadă este necesară derulării activităților premergătoare 

punerii în funcțiune a Stației de tratare mecano-biologică (Stație) de la Sînpaul, 

respectiv predarea-preluarea obiectivului, testarea funcționalității utilajelor/ 

echipamentelor din dotare, încheierea polițelor de asigurare pentru bunurile 

concesionate, elaborarea procedurilor de operare solicitate prin caietul de sarcini, 

mobilizarea și instruirea personalului, etc.  

Conform prevederilor contractuale, Operatorul a demarat procedura de verificare a 

echipamentelor și instalațiilor puse la dispoziție prin proiect, fiind constatate o serie 

de defecțiuni la rețeaua electrică. Acest aspect face imposibilă efectuarea testărilor 

privind funcționalitatea utilajelor, și implicit, începerea operării Stației.   

Operatorul a evaluat defecțiunile constatate, însă datorită complexității lor, 

efectuarea reparațiilor excede durata perioadei de mobilizare. Aceste defecțiuni nu 

sunt imputabile Operatorului și se datorează neutilizării Stației de la data 

recepționării ei.    

În sensul celor de mai sus, Operatorul a sesizat Consiliul Județean Mureș, solicitând 

prelungirea duratei perioadei de mobilizare până la data de 15 decembrie 2018. 

De asemenea, conform prevederilor contractuale, obiectul de activitatea al Stației 

constă în procesarea deșeurilor provenite de la stațiile de transfer Tîrgu Mureș – 

Cristești (zona 2) și Reghin (zona 4). Procedura de achiziție a serviciilor de colectare 

și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri a fost publicată în 

sistemul electronic de achiziții publice doar pentru zona 4 Reghin, pentru zona 2 

Tîrgu Mureș documentația de atribuire fiind în curs de validare de către ANAP. Nu 
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este astfel asigurată în integralitate și la termenele contractuale, cantitatea de 

deșeuri necesară operării Stației, conform obligațiilor la care s-a angajat Județul 

Mureș.   

Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm justificată solicitarea formulată, și 

propunem încheierea unui act adițional la contractul de mai sus prin care se 

prelungește durata de mobilizare cu 31 de zile, până la data de 15 decembrie 2018.   

Facem precizarea, că prelungirea solicitată nu afectează implementarea proiectului 

județean ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide”, cu termen de 

declarare a funcționalității acestuia 31.12.2018.  

 

 

 

     

Director 

Valer Băţaga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Gyarmati Iuliana 
Verificat: Călin Suciu, Șef serviciu 
Verificat: Radu Spinei, Manager proiect 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

Contractul nr.18062/268/23.08.2018de delegare prin concesiune a activității de 

tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș 

 

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

expunerea de motive nr. 24768/15.11.2018 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 supune aprobării încheierea unui act 

adiţional la Contractul nr.18062/268/23.08.2018, încheiat cu Asocierea S.C. SALUBRIS 

WASTE MANAGEMENT S.R.L. - S.C. ECO FIRE SYSTEMS S.R.L., reprezentată prin liderul 

de asociere S.C. SALUBRIS WASTE MANAGEMENT S.R.L., având ca obiect delegarea 

activității de tratare mecanică şi biologică 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-a fost delegată activitatea de tratare mecanică şi biologică, a  

solicitatla data de 30.10.2018 prelungirea duratei perioadei de mobilizare - 

reglementată la art. 3 alin.(5) din condiţiile speciale ale contractului, până la data de 

15 decembrie 2018. 

Această solicitare de prelungire a perioadei de mobilizare este motivată prin aceea că, 

procedând la verificarea echipamentelor și instalațiilor puse la dispoziție prin proiect, 

delegatul a constatat o serie de defecțiuni la rețeaua electrică, ceea ce face imposibilă 

efectuarea testărilor privind funcționalitatea utilajelor, și implicit, începerea operării 

Stației. De asemenea, s-a procedat la evaluarea defecțiunilor constatate, însă datorită 

complexității lor, efectuarea reparațiilor excede durata perioadei de mobilizare. Aceste 

defecțiuni nu sunt imputabile delegatului și se datorează neutilizării Stației de la data 

recepționării ei.    

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 
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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.18062/268/23.08.2018modificarea 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. 

Analizând conţinutulactului 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. 

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. 

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.18062/268/23.08.2018de 

delegare prin concesiune a activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, 

în județul Mureș, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean 

Mureș. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Adriana Farkas – Şef serviciu 
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