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HOTĂRÂREA NR.127 
din 31 octombrie 2019 

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 referatul de aprobare nr.27113/23.10.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională şi implementare 

proiecte nr. 27174/23.10.2019, raportul Serviciului juridic nr. 27406/24.10.2019, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea nr. 670 din data de 24.05.2019 a Asocierii 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 S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 

S.R.L., 

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

nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de cele ale art.23 alin.(1) lit.b) din 

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

ulterioare, precum și de cele ale art.34 alin.(3) și ale art.35 alin.(1) din contractul de 

delegare nr.19.100/683/11i/06.09.2018, 

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. d), coroborate cu cele ale alin. (5) lit. m) și ale  

art.182 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

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 şi Direcţiei economice din 

cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

 Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

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. 

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din Secțiunea 2 – Condiții generale de Contract „În 

situaţia în care, independent de Delegat şi de voinţa sa, Modificări Legislative, 

constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care 

nu constituie evenimente de Forţă Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul 

Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al 

prezentului Contract, şi dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările 

/ ajustările de tarife, Părţile se obligă să renegocieze termenii şi condiţiile prezentului 

Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.” 

Având în vedere că de la emiterea ordinului de începere a activității începând cu data de 

21.12.2018, Delegatarul nu a putut să asigure cantitățile de deșeuri necesare funcționării 

SSCT, însă Delegatul a înregistrat cheltuieli cu mobilizarea, punerea în funcţiune şi 

asigurarea integrităţii şi mentenanţei staţiei, conform prevederilor art.34, alin.(3) din 

contractul de delegare nr. 19.100/683/11i/06.09.2018, cu solicitarea nr. 670 din data de 

24.05.2019, Delegatul a declanșat o procedură de negociere. În cadrul procedurii de 

negociere, în perioada iunie-august 2019 s-au solicitat și transmis clarificări și completări. 

De asemenea, în perioada 03-10.09.2019, părţile au procedat la analiza și negocierea 

clauzelor contractuale, în conformitate cu propunerile transmise de Delegat. Atât aceasta, 

cât și propunerile participantilor la negociere din partea Delegatarului sunt consemnate de 

asemenea în Procesul-verbal nr. 22350, 22727/05.09.2019.  

În acest context, în vederea restabilirii echilibrului economico-financiar al Contractului, a 

fost definitivată propunerea de act adițional nr.3 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. 27.113/ 23.10.2019 

   Dosar VI/D/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 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. 

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din Secțiunea 2 – Condiții generale de Contract „În 

situaţia în care, independent de Delegat şi de voinţa sa, Modificări Legislative, 

constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care 

nu constituie evenimente de Forţă Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul 

Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al 

prezentului Contract, şi dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările 

/ ajustările de tarife, Părţile se obligă să renegocieze termenii şi condiţiile prezentului 

Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.” 

Având în vedere că de la emiterea ordinului de începere a activității începând cu data de 

21.12.2018, Delegatarul nu a putut să asigure cantitățile de deșeuri necesare funcționării 

SSCT, iar Delegatul a înregistrat cheltuieli cu mobilizarea, punerea în funcţiune şi 

asigurarea integrităţii şi mentenanţei staţiei, conform prevederilor art.34, alin.(3) din 

contractul de delegare nr. 19.100/683/11i/06.09.2018, cu solicitarea nr. 670 din data de 

24.05.2019, Delegatul a declanșat o procedură de negociere. În cadrul procedurii de 

negociere, în perioada iunie-august 2019 s-au solicitat și transmis clarificări și completări. 

De asemenea, în perioada 03-10.09.2019, părţile au procedat la analiza și negocierea 

clauzelor contractuale, în conformitate cu propunerile transmise de Delegat. 

În urma negocierilor, s-a convenit includerea următoarelor prevederi în proiectul de act 

adițional nr.3: 

 Pentru perioada cuprinsă între semnarea contractului și până la data la care 

operatorul de colectare și transport desemnat de către ADI Ecolect pentru Zona 2 – 

Tîrgu Mureș își va începe activitatea, redevența se va plăti proporțional cu 

cantitățile asigurate. 

 Delegatarul se obligă să achite Delegatului contravaloarea cheltuielilor realizate 

pentru mobilizare, punere în funcţiune şi asigurarea integrităţii şi mentenanţei 

staţiei, înregistrate până la încheierea prezentului Act Adițional, pe baza unui 

memoriu tehnico-economic justificativ. Cheltuielile realizate conform obligaţiilor 

 Nr. 27.174/23.10.2019 

            Dosar VI/D/1 
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contractuale, vor putea fi luate în considerare până la nivelul sumelor cuprinse în 

propunerea financiară, pentru fiecare componentă în parte, în baza unor 

documente justificative. 

 Pentru deșeurile aduse din celelalte zone, conform Actului adițional nr.2, 

determinările de compoziție se vor face la locul de unde provin - stațiile de 

transfer, plățile urmând a se realiza trimestrial având în vedere trecerea unui an de 

la semnarea contractului, potrivit mecanismului de plată stabilit prin art.10 din 

contract. 

 În situația în care, la data scadenței primei plăți – după 3 luni de la intrarea în 

vigoare a actului adițional, dezechilibrul contractual se menține, părțile vor 

renegocia termenii și condițiile contractului în scopul restabilirii echilibrului 

economico-financiar. 

În acest context, în vederea restabilirii echilibrului economico-financiar al Contractului, a 

fost definitivată propunerea de act adițional nr.3 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: Șef serviciu Călin Suciu 
2 exemplare 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre 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 

 

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

referatul de aprobare nr. 27113 din 23.10.2019 și raportul de specialitate al Direcţiei de 

Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare 

al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 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 administrativ se 

propune aprobarea încheierii unui act adițional 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 vederea restabilirii echilibrului economico-financiar al 

acestuia. 

Dezechilibrul contractual a intervenit din cauza faptului că Delegatarul – Judeţul Mureş nu a 

asigurat cantitățile de deșeuri necesare funcționării stației de sortare, compostare și transfer 

(SSCT) de la Cristești, iar Delegatul a înregistrat cheltuieli cu mobilizarea, punerea în 

funcţiune şi asigurarea integrităţii şi mentenanţei staţiei. În acest context, Delegatul a 

declanşat procedurile contractuale de negociere, finalizate cu propunerile din cuprinsul 

actului adiţional supus aprobării. 

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. 

Art.34 alin.(3) din Secțiunea 2 – Condiții generale de Contract reglementează că „În situaţia 

în care, independent de Delegat şi de voinţa sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, 

     Nr.27406/24.10.2019 

     Dosar nr. VI/D/1 
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economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie 

evenimente de Forţă Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, 

datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului 

Contract, şi dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările/ajustările de 

tarife, Părţile se obligă să renegocieze termenii şi condiţiile prezentului Contract, în scopul 

restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.” 

Conform prevederilor art.35 alin.(1) din Contractul nr.19.100/683/11i/06.09.2018, 

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. 

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. 

Nu în ultimul rând, potrivit dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit. „d” coroborate cu cele ale alin.(5) 

lit. „m” din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, consiliul judeţean asigură cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice comunitare de utilitate publică de interes 

judeţean. 

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre 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, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile 

de specialitate nominalizate în condiţiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Director Executiv 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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