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HOTĂRÂREA NR. 24 
din 28 februarie 2019 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 4372 din 21.02.2019 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională și implementare 

proiecte, raportul Serviciului juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

În considerarea dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.138/29.09.2016 privind 

aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a operării și administrării 

depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul și efectuarea transportului deșeurilor  

de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri și a reziduurilor de la stațiile de 

sortare Acățari, Râciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sânpaul, județul Mureș – Proiect 

”Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”, 

Având în vedere dispozițiile art.9, lit.”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 

ale art.17, alin.(1), lit.”g” și ”h” din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile art.10 alin.(7)–(10), coroborate cu cele ale art.35 alin.(1) din 

contractul de delegare nr.18920/12I/486/07.10.2016 încheiat cu Asocierea S.C. Iridex 

Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., ale art.13 din Legea 

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

ulterioare, precum şi de cele ale art.9, art.23, alin.(1), lit.”b” şi art.24, 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 ale art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă actul adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016, aprobat 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 Asocierii S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii 

Salubritate Bucureşti S.A., 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 adiţional la 

contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016 

 

În data de 07.10.2016 a fost atribuit contractul nr. 12I/18920/486/07.10.2016 privind 

delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul şi 

efectuarea transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni si Bălăuşeri 

şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul 

Sânpaul, judeţul Mureş. Ordinul de începere al activității a fost emis cu data de 

06.02.2017. 

Prin Hotărârea nr.13/26.01.2017, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat actul adiţional nr.2 

la contractul mai sus menţionat, prin care părţile au convenit o perioadă de tranziție în 

derularea acestuia, de 1 an sau până la data la care SMIDS Mureş va deveni efectiv 

funcţional, convenind ca în această perioadă delegatul să înceapă operarea depozitului 

ecologic concesionat, conform ordinului de începere a activităţii (începând cu 

05.02.2017) şi să încheie contracte de prestări servicii cu actualii operatori de salubrizare 

din aria de delegare. Ulterior, perioada de tranziție a fost prelungită prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 5/25.01.2018 cu încă 12 luni. 

În această perioadă de tranziţie, operatorul depozitului Sânpaul a preluat deşeurile de la 

operatorii de colectare existenţi, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare privind 

deşeurile acceptabile pentru eliminare prin depozitare. În acest sens, în conformitate cu 

documentele contractuale, operatorul depozitului a stabilit înţelegeri contractuale 

directe cu fiecare colector existent din judeţul Mureş, în parte. Pentru contractele 

semnate direct cu operatorii actuali, operatorul depozitului a facturat direct acestor 

operatori contravaloarea tarifului de depozitare (inclusiv TVA), conform prevederilor 

contractului încheiat cu CJM (art. 10, alin. 10). Operatorul a încasat începând de la 1 

ianuarie 2019, de la operatorii de colectare existenți, inclusiv contribuția pentru 

economia circulară, pe care trebuie să o vireze conform destinației legale. 

În vederea administrării și operării stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor din 

Sânpaul (TMB), Consiliul Județean Mureș a încheiat contractul nr.18062/268/23.08.2018, 

cu operatorul: Asocierea S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems 

S.R.L.. Ordinul de începere a activității a fost emis cu data de 17.12.2018. 

Pentru administrarea și operarea stațiilor de sortare, compostare și transfer din Cristești 

(SSCT), Consiliul Județean Mureș a încheiat contractul nr.11-I/19100/683/06.09.2018 

încheiat cu operatorul: 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. Ordinul de începere a 

activității a fost emis cu data de 21.12.2018. 

În conformitate cu prevederile art.17, lit. (g.) și (h.), din Legea nr.211/2011, privind 

Nr.4372/21.02.2019 

Dosar I/D/3 
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regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile administraţiei 

publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, au obligația ca să includă, începând 

cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele pentru beneficiari, contribuţia pentru economia 

circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate 

prin depozitare. 

Articolul 9 alineatul (1), litera c) din OUG nr.196/2005, prevede că această contribuţie se 

constituie ca venituri la Fondul de mediu și se încasează de la proprietarii sau, după caz, 

administratorii de depozite. Pentru anul 2019 cuantumul contribuției pentru economia 

circulară este de 30 lei/tonă. 

În acest context legislativ și întrucât, pe de o parte la nivelul județului Mureș încă nu este 

instituită taxa specială de salubrizare, iar, pe de altă parte, între operatorii staţiei de 

tratare mecano-biologică Sânpaul şi a staţiilor de sortare, compostare şi transfer Cristeşti 

și operatorul depozitului de la Sânpaul nu există raporturi contractuale directe, se 

impune reglementarea regimului de plată a serviciilor de depozitare a cantităților de 

deșeuri provenite din activitatea acestor stații, care cad în sarcina autorității publice 

județene. 

Astfel, pentru cantitățile de deșeuri rezultate din activitatea TMB și SSCT, destinate a fi 

eliminate prin depozitare, termenul de 12 luni stabilit pentru emiterea primei facturi de 

către delegat în baza contractului nr.18920/12I/486/07.10.2016, începe să curgă de la 

data primei depozitări a acestora la depozitul de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul. 

Această măsură se va aplica în conformitate cu prevederile art.10, alin.9, din contract. 

De asemenea, contribuția pentru economia circulară aferentă cantităţilor de deşeuri 

destinate a fi eliminate prin depozitare, provenite din activitatea staţiei de tratare 

mecano-biologică Sânpaul şi a staţiilor de sortare, compostare şi transfer Cristeşti, va fi 

colectată de către Delegatar, care o va vira conform destinaţiei legale. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

nr.18920/12I/486/07.10.2016 

 

În data de 07.10.2016 a fost atribuit contractul nr. 12I/18920/486/07.10.2016 privind 

delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul şi 

efectuarea transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni si Bălăuşeri şi 

a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul 

Sânpaul, judeţul Mureş. Ordinul de începere al activității a fost emis cu data de 

06.02.2017. 

Prin Hotărârea nr.13/26.01.2017, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat actul adiţional nr.2 la 

contractul mai sus menţionat, prin care părţile au convenit o perioadă de tranziție în 

derularea acestuia, de 1 an sau până la data la care SMIDS Mureş va deveni efectiv 

funcţional, convenind ca în această perioadă delegatul să înceapă operarea depozitului 

ecologic concesionat, conform ordinului de începere a activităţii (începând cu 05.02.2017) 

şi să încheie contracte de prestări servicii cu actualii operatori de salubrizare din aria de 

delegare. Ulterior, perioada de tranziție a fost prelungită prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 5/25.01.2018 cu încă 12 luni. 

În această perioadă de tranziţie, operatorul depozitului Sânpaul a preluat deşeurile de la 

operatorii de colectare existenţi, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare privind 

deşeurile acceptabile pentru eliminare prin depozitare. În acest sens, în conformitate cu 

documentele contractuale, operatorul depozitului a stabilit înţelegeri contractuale directe 

cu fiecare colector existent din judeţul Mureş, în parte. Pentru contractele semnate direct 

cu operatorii actuali, operatorul depozitului a facturat direct acestor operatori 

contravaloarea tarifului de depozitare (inclusiv TVA), conform prevederilor contractului 

încheiat cu CJM (art. 10, alin. 10). Operatorul a încasat începând de la 1 ianuarie 2019, de 

la operatorii de colectare existenți, inclusiv contribuția pentru economia circulară, pe care 

trebuie să o vireze conform destinației legale. 

În vederea administrării și operării Stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor din 

Sânpaul (TMB), Consiliul Județean Mureș a încheiat contractul nr.18062/268/23.08.2018, 

cu operatorul: Asocierea S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems 

S.R.L.. Ordinul de începere a activității a fost emis cu data de 17.12.2018. 

Pentru administrarea și operarea stațiilor de sortare, compostare și transfer din Cristești 

(SSCT), Consiliul Județean Mureș a încheiat contractul nr.11-I/19100/683/06.09.2018 

încheiat cu operatorul: 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. Ordinul de începere a 

activității a fost emis cu data de 21.12.2018. 

 

Nr.4374/21.02.2019 

Dosar I/D3 
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În conformitate cu prevederile art.17, lit. (g.) și (h.), din Legea nr.211/2011, privind 

regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile administraţiei 

publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, au obligația ca să includă, începând 

cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele pentru beneficiari, contribuţia pentru economia 

circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin 

depozitare. 

Articolul 9 alineatul (1), litera c) din OUG nr.196/2005, prevede că această contribuţie se 

constituie ca venituri la Fondul de mediu și se încasează de la proprietarii sau, după caz, 

administratorii de depozite. Pentru anul 2019 cuantumul contribuției pentru economia 

circulară este de 30 lei/tonă. 

În acest context legislativ și întrucât, pe de o parte la nivelul județului Mureș încă nu este 

instituită taxa specială de salubrizare, iar, pe de altă parte, între operatorii staţiei de 

tratare mecano-biologică Sânpaul şi a staţiilor de sortare, compostare şi transfer Cristeşti 

și operatorul depozitului de la Sânpaul nu există raporturi contractuale directe, se impune 

reglementarea regimului de plată a serviciilor de depozitare a cantităților de deșeuri 

provenite din activitatea acestor stații, care cad în sarcina autorității publice județene. 

Astfel, pentru cantitățile de deșeuri rezultate din activitatea TMB și SSCT, destinate a fi 

eliminate prin depozitare, termenul de 12 luni stabilit pentru emiterea primei facturi de 

către delegat în baza contractului nr.18920/12I/486/07.10.2016, începe să curgă de la 

data primei depozitări a acestora la depozitul de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul. 

Această măsură se va aplica în conformitate cu prevederile art.10, alin.9, din contract. 

De asemenea, contribuția pentru economia circulară aferentă cantităţilor de deşeuri 

destinate a fi eliminate prin depozitare, provenite din activitatea staţiei de tratare 

mecano-biologică Sânpaul şi a staţiilor de sortare, compostare şi transfer Cristeşti, va fi 

colectată de către Delegatar, care o va vira conform destinaţiei legale. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că este necesară încheierea unui act adiţional 

la contractul nr.12I/18920/486/07.10.2016 privind delegarea operării şi administrării 

depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul. 

 

Director executiv 

Valer Băţaga 

Director executiv 

Alin Mărginean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Șef serviciu Călin Suciu 

Verificat: Radu Spinei 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016 

 

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

expunerea de motive nr.4372/21.02.2019 și raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare 

Regională şi Implementare Proiecte nr.4374/21.02.2019,  

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 

verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, 

corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi 

respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin 

care precizăm următoarele: 

Din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că,prin actul adiţional la contractul 

nr.18920/12I/486/07.10.2016privind delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri 

nepericuloase de la Sânpaul şi efectuarea transportului deşeurilor de la staţiile de transfer 

Râciu, Târnăveni si Bălăuşeri şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Râciu, 

Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul Sânpaul, judeţul Mureş, supus aprobării, se reglementează 

următoarele: 

 colectarea de către Delegatar a contribuției la economia circulară aferentă cantităţilor de 

deşeuri destinate a fi eliminate prin depozitare, provenite din activitatea Staţiei de 

tratare mecano-biologică Sânpaul şi a Staţiilor de sortare, compostare şi transfer Cristeşti, 

iar a celei corespunzătoare celorlalte cantităţi de deşeuri depozitate de către Delegat; 

 curgerea termenului de 12 luni stabilit pentru emiterea primei facturi de către Delegat în 

baza contractului nr.18920/12I/486/07.10.2016 pentru deşeurile provenite din activitatea 

Staţiei de tratare mecano-biologică Sânpaul şi a Staţiilor de sortare, compostare şi 

transfer Cristeşti, de la data primei depozitări a acestora la depozitul de deșeuri 

nepericuloase de la Sânpaul. 

Astfel, în adoptarea actului administrativ analizat sunt incidente dispoziţiile art.13 din Legea 

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

ulterioare, ale art.9, art.23, alin.(1), lit.„b” din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.9 lit. „c” din O.U.G. nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, ale art.17, 

alin.(1), lit.„g” și „h” din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevederile art.10 alin.(7)–(10) coroborate cu cele ale art.35 alin.(1) 

din contractul de delegare nr.18920/ 12I/486/07.10.2016 încheiat cu Asocierea S.C. Iridex 

Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., precum şi dispoziţiile 

art. 91 alin. (1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit.„a”, pct. 13 dinLegea 

     Nr. 4386/21.02.2019 

     Dosar nr. VI/D/1 
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administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art.17 lit. „g” şi „h” din Legea nr.211/2011, privind 

regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile administraţiei 

publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, au obligația casă includă, începând cu 

data de 1 ianuarie 2019, în tarifele pentru beneficiari, contribuţia pentru economia circulară 

prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare. 

Art. 9 alin.(1), litera „c”din OUG nr.196/2005 prevede că această contribuţie se constituie ca 

venituri la Fondul de mediu și se încasează de la proprietarii sau, după caz, administratorii de 

depozite.  

Întrucât, pe de o parte la nivelul județului Mureș încă nu este instituită taxa specială de 

salubrizare, iar pe de altă parte, între operatorii staţiei de tratare mecano-biologică Sânpaul, 

respectiv a staţiilor de sortare, compostare şi transfer Cristeşti și operatorul depozitului de la 

Sânpaul nu există raporturi contractuale directe, se impune reglementarea regimului de plată 

a serviciilor de depozitare a cantităților de deșeuri provenite din activitatea acestor stații, 

care cad în sarcina autorității publice județene. 

Prin urmare, contribuția pentru economia circulară aferentă cantităţilor de deşeuri destinate 

a fi eliminate prin depozitare, provenite din activitatea staţiei de tratare mecano-biologică 

Sânpaul şi a staţiilor de sortare, compostare şi transfer Cristeşti, va fi colectată de către 

Delegatar, iar a celei corespunzătoare celorlalte cantităţi de deşeuri depozitate de către 

Delegat. 

De asemenea, pentru cantitățile de deșeuri rezultate din activitatea Staţiei de tratare 

mecano-biologică Sânpaul şi a Staţiilor de sortare, compostare şi transfer Cristeşti, destinate 

a fi eliminate prin depozitare,termenul de 12 luni stabilit pentru emiterea primei facturi de 

către delegat în baza contractului nr.18920/12I/486/07.10.2016, începe să curgă de la data 

primei depozitări a acestora la depozitul de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul. Această 

măsură se va aplica în conformitate cu prevederile art.10 alin.(9), din contract. 

În ceea ce priveşte cadrul legal al modificărilor 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-teritoriale şi 

operatorii serviciului de salubrizare sunt reglementate prin hotărâri privind atribuirea şi 

încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului. 

De asemenea, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art.9 alin.(1) din Legea 

nr.51/2006, autorităţile administraţiei publice locale aprobă – conform prevederilor art.9 

alin.(2) lit.„d” din acelaşi text de lege, stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea 

preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza 

metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate 

acestora prin legea specială. 

Conform prevederilor art.35 alin.(1) din Contractul nr.12I/18920/486/07.10.2016, 

modificarea acestuia se face numai prin act adiţional încheiat în scris între părţile 

contractante. 

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

supuse aprobării autorităţilor deliberative. 
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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 

serviciile 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. 

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

încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016i, îndeplinește 

condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

 

Director Executiv 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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