HOTĂRÂREA NR. 68
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.
19.100/683/11i/06.09.2018
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 10695 din 24.04.2020 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Mureș, raportul de specialitate nr. 10739/24.04.2020 al Direcţiei Dezvoltare
Regională și Implementare Proiecte, raportul Serviciului Juridic nr. 10754/24.04.2020,
precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitările delegatului Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL – SC
Servicii Salubritate Bucureşti SA, comunicate cu adresele nr. 508/20.03.2020, nr.
518/20.03.2020 și nr. 549/01.04.2020, precum și documentele justificative anexate
acestora,
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 dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit.„m”,
precum şi al art. 182 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă Actul adiţional nr. 4 la contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze actul adiţional
aprobat la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte și
Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş,
care răspund de aducerea ei la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr.10695/24.04.2020
Dosar VI/D/3

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018

În data de 06.09.2018 a avut loc semnarea contractului nr. 19.100/683/11i/06.09.2018
privind delegarea prin concesiune a activităţilor de sortare, compostare și transfer
(inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea staţiei de sortare, compostare și
transfer de la Cristești, din cadrul SMIDS Mureş.
I.

Modificarea tarifelor pentru activităţile de sortare, compostare și transfer

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. b) din Ordinul Preşedintelui ANRSC,
nr.109/2007 ”Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi
modificate în următoarele situaţii:
...
b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor
ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea
costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;”
Articolul 34 - Menţinerea echilibrului contractual, din contractul de operare, la aliniatul
(1) precizează:
”Părţile vor urmări în permanență menţinerea echilibrului contractual /financiar al
contractului.”
Prin adresa nr. 464/19.02.2020, modificată prin adresele nr. 200/06.03.2020, nr.
508/20.03.2020, respectiv nr. 518/20.03.2020, S.C.Iridex Group Import Export S.R.L. a
solicitat modificarea tarifelor de operare pentru activităţile de sortare, compostare și
transfer, invocând următoarele aspecte:
 Combustibil, carburanţi si lubrifianţi
-

Modificarea preţului unitar pentru carburant;

 Energia electrică
- Includerea unor consumatori din cadrul S.S.C.T. – care au fost omişi în fisa de
calcul din Caietul de sarcini, a căror consumuri au fost cuantificate în timpul operării
și după recepţionarea documentelor aferente Cărţii construcţiei: centrala termică,
iluminat hală și iluminat exterior;
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-

Majorarea preţului unitar la energie electrică;

 Echipament de lucru și protecţia muncii
-

Creşterii preturilor la echipamentele de lucru și protecţia muncii;

 Întreţinere, revizii periodice și reparaţii utilaje si echipamente
- Includerea unor costuri de întreţinere, revizii periodice și reparaţii pentru
containere, care au fost omise din Fisa iniţială;
 Alte cheltuieli materiale - cumulate pentru întreg contractul
-

Actualizarea contravalorii serviciilor de internet;

 Cheltuieli cu munca vie
- A fost rectificata o eroare materială în formula calculării valorii totale a
bonurilor de masa din fișa;
- Preţul unitar al bonurilor de masa este a fost actualizat de la 15 lei/zi la
15,18 lei/zi;
- Având în vedere prevederile legislative care reglementează valoarea salariului
minim pe economie respectiv creşterea salariului minim brut pe economie de la
1.967 lei la 2.230 lei, a impus recalcularea salariilor conform schemei de personal,
prevăzută în oferta iniţială.
 Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditari/certificări și autorizări
-

A fost aplicată taxa de menţinere licenţa A.N.R.S.C. la valoarea ajustată,;

 Alte cheltuieli
- Au fost ajustate costurilor generale de administrare a societăţii la costurile
rezultate ca urmare a modificărilor de mai sus;
- Valoarea asigurărilor a fost calculata la noua valoare de inventar a bunurilor,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 11/2019 (Anexa nr. 2).
 Cheltuieli financiare
- Pentru activitatea de transfer, a fost corectată o eroare materială, prin
includerea în fisa de fundamentare a cheltuielilor financiare, calculată prin aplicarea
procentului de 5% din Cheltuielile de exploatare;
Modificările amintite anterior au dus la o majorate a tarifelor după cum urmează:
- pentru activitatea de sortare cu 9,05 lei/tonă (5,87%), de la 154,06 lei/tonă la
163,11 lei/tonă – valori fără TVA,
- pentru activitatea de compostare a deşeurilor cu 17,88 lei/tonă (12,42%), de la
143,91 lei/tonă la 161,78 lei/tonă – valori fără TVA.
- pentru activitatea de transfer a deşeurilor cu 5,26 lei/tonă (15%), de la 36,21
lei/tonă la 41,47 lei/tonă – valori fără TVA.
II. Ajustare tarif SORTARE pentru deşeuri având un grad de impurificare între 2050%
Urmare demarării activităţii de sortare a deşeurilor s-a constatat faptul că nu sunt
r
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espectate prevederile contractuale referitoare la cantitatea de deşeuri intrată în
Staţia de sortare, aceasta fiind mult sub estimări. Totodată, o parte din deşeurile
colectate nu îndeplinesc gradul de impurificare maxim stabilit prin contractul de
concesiune, astfel încât, conform prevederilor art. 15 Procedurile de acceptare a
deșeurilor din contract:
”... c) Toate Deșeurile care nu îndeplinesc criteriile de acceptare şi sunt considerate
ca necorespunzătoare pentru sortare vor fi respinse;”, acestea sunt respinse și ajung
la DDN Sânpaul.
Pentru reducerea dezechilibrului contractual generat de cantitatea redusă de deşeuri
care intră în Staţia de sortare, respectiv pentru scăderea cantităţii de deşeuri reciclabile
care ajung la DDN Sânpaul, operatorul SSCT Cristești a propus – pe o perioadă de
tranziţie, posibilitatea acceptării la sortare a deşeurilor având un grad de impurificare
aflat între 20-50 %.
Propunerea este justificată și în contextul prevederilor art. 17 alin 1 lit.b) din Legea nr.
211/2011 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și
completările ulterioare, care stabileşte că autorităţile administraţiei publice locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale
ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora,
obligaţia: ”să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru
reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru
deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după
caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor
care provin din gospodării;”, perspectivă din care se impun luarea unor măsuri pentru
atingerea acestei ţinte.
În acest sens, din fisa de fundamentare prezentată, față de tariful pentru deşeurile cu un
grad de impurificare de maxim 20%, pentru deşeurile care au un grad de impurificare
aflat între 20 – 50%, a rezultat o creştere a costurilor cu 58,69% (258,83 lei/tonă față de
163,11 lei/tonă), generată în special de reducerea cantităţii materialelor reciclabile
valorificate la reciclatorii finali – 52,27 lei/tonă și creşterea costurilor cu transferul și
depunerea pe rampa a reziduurilor rezultate – 27,93 lei/tonă;
Având în vedere perioada de un an de zile propusă, în care să se permită și sortarea
deşeurilor având un grad de impurificare aflat între 20-50%, sunt îndeplinite condiţiile
pentru încadrarea în prevederile art. 107 din Legea nr. 100/2016 din 19 mai 2016, privind
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
III. Modificarea categoriilor de deșeuri adunate din aria de colectare
Prin încheierea Actului adițional nr.2/13.11.2019 la contractul de delegare, aria de
delegare a SSCT Cristești a fost extinsă după cum urmează:
„Pentru activitățile de Salubrizare delegate în conformitate cu Contractul termenul de
Arie a Serviciului reprezintă Aria de colectare de pe care se adună deșeurile la Stația de
Sortare, Compostare și Transfer Târgu Mureș - Cristești, astfel:


Pentru deșeurile solide reciclabile, în trei fluxuri (Hârtie/Carton, Plastic/Metal şi
Sticlă) aria este reprezentată de zonele 1 Sânpaul, 2 Tg. Mureș, 4 Reghin, 5
Târnăveni, 6 Bălăușeri, 7 Râciu și localitățile rurale din zona 3 Sighișoara;
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Pentru deșeurile biodegradabile aria este reprezentată de zona 2 Tg. Mureș - deșeuri
biodegradabile de pe raza UAT Tg. Mureș de la 80% din gospodării individuale;
Pentru deșeurile verzi (din parcuri și grădini) aria este reprezentată de zonele 1
Sânpaul, 2 Târgu Mureș, 4 Reghin, 5 Târnăveni, 6 Bălăușeri, 7 Râciu și localitățile
rurale din zona 3 Sighișoara;

Pentru deșeurile reziduale (în amestec cu biodegradabile), aria este reprezentată de
zona 2 Tg. Mureș.”
Această modificare a fost efectuată în conformitate cu prevederile contractului de
delegare, în vederea armonizării prevederilor acestuia cu cele ale contractelor de
colectare și transport deșeuri.
Prin adresa nr.549/01.04.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu
nr.8938/01.04.2020, SC Iridex Group Import Export SRL solicită eliminarea deșeurilor de
sticlă din zonele 3,4,5,6 și 7 din categoria de deșeuri adunate din aria de colectare a
SSCT.
Luând în considerare că este mai avantajos din punct de vedere economic ca deșeurile de
sticlă colectate din zonele 3,4,5,6 și 7 să fie valorificate direct din stațiile de transfer
Târnăveni, Bălăușeri, Râciu și Reghin, iar ADI Ecolect și-a manifestat disponibilitatea de a
asigura valorificarea acestora către operatori autorizați în acest domeniu, considerăm că
eliminarea deșeurilor de sticlă din zonele 3,4,5,6 și 7 din categoria de deșeuri adunate
din aria de colectare a SSCT este justificată.
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare următorul proiect de hotărâre.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.10.739/24.04.2020
Dosar VI/D3

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018

În data de 06.09.2018 a avut loc semnarea contractului nr. 19.100/683/11i/06.09.2018
privind delegarea prin concesiune a activităţilor de sortare, compostare și transfer
(inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea staţiei de sortare, compostare și
transfer de la Cristești, din cadrul SMIDS Mureş.
I.

Modificarea tarifelor pentru activităţile de sortare, compostare și transfer

Conform ofertei financiare depusă de ofertantul câştigător (Asocierea
GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. – S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI
IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L., reprezentată prin liderul asocierii
GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.), tarifele de operare pentru activităţile
compostare și transfer au fost următoarele:

S.C. IRIDEX
S.A. – S.C.
S.C. IRIDEX
de sortare,

a) tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor este de 154,06 lei / tonă la care
se va adăuga valoarea de 29,27 lei / tonă, reprezentând cota aferentă TVA-ului
(conform legislației în vigoare);
b) tariful pentru activitatea de compostare a deșeurilor este de 143,91 lei / tonă la
care se va adăuga valoarea de 27,34 lei / tonă, reprezentând cota aferentă TVA-ului
(conform legislației în vigoare).
c) tariful pentru activitatea de transfer a deșeurilor este de 36,21 lei / tonă la care se
va adăuga valoarea de 6,88 lei / tonă, reprezentând cota aferentă TVA-ului (conform
legislației în vigoare).
În conformitate cu prevederile art. 15, alin. b) din Ordinul Preşedintelui ANRSC,
nr.109/2007 ”Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi
modificate în următoarele situaţii:
...
b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor
ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea
costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;”
Articolul 34 - Menţinerea echilibrului contractual, din contractul de operare, la aliniatul
(1) precizează:
”Părţile vor urmări în permanență menţinerea echilibrului contractual /financiar al
contractului.”
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Prin adresa nr. 464/19.02.2020, modificată prin adresele nr. 200/06.03.2020, nr.
508/20.03.2020, respectiv nr. 518/20.03.2020, S.C.Iridex Group Import Export S.R.L. a
solicitat modificarea tarifelor de operare pentru activităţile de sortare, compostare și
transfer, invocând următoarele aspecte:
A. Modificarea tarifului pentru activitatea de sortare a deşeurilor
Modificarea tarifului pentru activitatea de sortare se datorează, recalculării
următoarelor elemente:
 1.1+1.2 Combustibil, carburanţi si lubrifianţi
- Modificarea preţului unitar pentru carburant de la 4,20 lei/ litru la 4,25 lei /
litru respectiv ulei hidraulic de la 6 lei / litru la 6,37 lei/ litru, rezultând o creştere
a costurilor cu 3.430,88 lei /an, de la 257.727,5 lei /an la 261.158,4 lei /an;
 1.3 Energia electrică
- În oferta iniţiala a fost inclusă numai energia consumata pentru procesul
tehnologic, conform prevederilor din Caietul de sarcini. În fisa modificată, au fost
incluşi și alţi consumatori din cadrul S.S.C.T. – care au fost omişi în fisa de calcul din
Caietul de sarcini, a căror consumuri au fost cuantificate în timpul operării și după
recepţionarea documentelor aferente Cărţii construcţiei: centrala termică clădire
administrativă, iluminat exterior, iluminat hală sortare, cântare rutiere, container
cântar, sisteme de spălare roti, aeroterme hală sortare, boiler, climatizare clădire
administrativă, echipamente PSI;
- De asemenea, preţul unitar la energie electrică a fost majorat fata de ofertă
de la 0,43 lei/kW la 0,60 lei/kW, în conformitate cu preturile utilizate de furnizorul
de energie electrică;
- Totodată, în calculul de consum efectiv al unor echipamente au fost
constatate o serie de erori la formulele de calcul (Consum efectiv = Putere instalata
x Coeficient (K) de putere consumata). Acestea au fost rectificate pentru
următoarele echipamente: Banda transportoare M1 L=6000, Banda transportoare M2
L=7500, Banda transportoare M3 L=15000, Separator magnetic M4, Banda
transportoare L=9000, Banda transportoare L=8000;
- Modificările amintite anterior, au dus la o creştere a costurilor cu 232.755,17
lei/an , de la 34.048,37 lei/an la 266.803,53 lei/an;
 1.5 Materii prime si consumabile
- Ajustarea se datorează creşterii preţului unitar al sârmei de balotat de la 3,52
lei / bucată la 3,6 lei / bucată, costurile crescând cu 5.501,84 lei/an, de la
242.529,96 lei/an la 248.031,80 lei/an;
 1.6 Echipament de lucru și protecţia muncii
- Ajustarea se datorează creşterii preturilor la echipamentele de lucru și
protecţia muncii, de la 346 lei/echipament/persoană la 430 lei/echipament
/persoană, costurile crescând cu 504 lei/an, de la 24.016,5 lei/an la 24.520,5 lei/an;
 1.7 Întreţinere, revizii periodice și reparaţii utilaje și echipamente
- În oferta iniţială, din cauza unei erori materiale, nu a fost cuprinsă
contravaloarea costurilor de reparaţie a containerelor ROLO, situaţie corectată, fiind
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estimat un cost de 500 lei / container (14 buc.), costurile crescând cu 7.000 lei/an,
de la 160.404 lei/an la 167.404 lei/an;
 1.10 Alte servicii executate de terţi - cost anual pentru primii doi ani ai
contractului:
- Ajustarea se datorează includerii in acest capitol a costurilor necesare
instruirii angajaţilor pe linie de protecţia muncii și prevenirea și stingerea
incendiilor, neincluse în fisa iniţiala, fiind estimat un cost de 160 lei/angajat (59
angajaţi), costurile crescând cu 8.440 lei/an, de la 1.800 lei/an la 10.240 lei/an;
 1.11 Alte cheltuieli materiale - cumulate pentru întreg contractul
- Ajustarea se datorează actualizării contravalorii serviciilor de internet de la
186,40 lei / an la 4.200 lei/ an, fiind înregistrată o creştere cu 4.013,6 lei/an, din
care cota pentru activitatea de sortare este de 3.872,95 lei/an, restul fiind
repartizat pentru activităţile de compostare și transfer. Pe linia Alte cheltuieli
materiale, creşterea este de la 489.291,13 lei/an la 493.164,06 lei/an;
 2. Cheltuieli cu munca vie
- A fost rectificata o eroare materiala în formula calculării valorii totale a
bonurilor de masa în fișa iniţială – a fost calculat un cost mai mare pentru bonurile
de masă;
- Preţul unitar al bonurilor de masa a fost actualizat de la 15 lei/zi la 15,18
lei/zi;
- Având in vedere prevederile legislative care reglementează valoarea salariului
minim pe economie respectiv creşterea salariului minim brut pe economie de la
1.967 lei la 2.230 lei, s-a impus recalcularea salariilor conform schemei de personal,
prevăzuta în oferta iniţială. Repartizarea cheltuielilor cu salariile aferente
personalului cheie, s-a realizat proporţional pentru cele trei activităţi, conform
ofertei iniţiale;
- Influenta totală a modificărilor mai sus menţionate este o scădere a
cheltuielilor de personal cu 43.828,02 lei/an lei, de la 2.521.036,21 lei/an la
2.477.208,19 lei/an;
 5. Alte cheltuieli
- Ajustarea se datorează aplicării procentului valoric din fisa iniţială la costurile
ajustate – pentru linia Costuri generale de administrare a societăţii, rezultând o
creştere cu 21.719,12 lei/an, de la 537.714,78 lei/an la 559.433,89 lei/an;
- Valoarea asigurărilor calculată la noua valoare de inventar a bunurilor,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 11/2019 (Anexa nr. 2),
rezultând o creştere cu 4.346,25 lei/an, de la 8.877,91 lei/an la 13.224,16 lei/an.
Modificările amintite anterior au dus la o majorate a tarifului pentru activitatea de
sortare cu 9,05 lei/tonă (5,87%), de la 154,06 lei/tonă la 163,11 lei/tonă – valori
fără TVA.
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B. Modificarea tarifului pentru activitatea de compostare a deşeurilor
Modificarea tarifului pentru activitatea de compostare se datorează, recalculării
următoarelor elemente:
 1.1 +1.2 Combustibil, carburanţi si lubrifianţi
- Modificarea preţului unitar pentru carburant de la 4,65 lei/ litru la 4,25 lei /
litru, rezultând o scădere a costurilor cu 18.255,60 lei/an, de la 212.221,35 lei/an la
193.395,75 lei/an;
 1.3 Energia electrică
- În oferta iniţială a fost inclusă numai energia consumata pentru procesul
tehnologic, conform prevederilor din Caietul de sarcini. În fisa modificată, au fost
incluşi și alţi consumatori din cadrul S.S.C.T. – care au fost omişi în fisa de calcul din
Caietul de sarcini, a căror consumuri au fost cuantificate în timpul operării și după
recepţionarea documentelor aferente Cărţii construcţiei: centrala termică clădire
administrativă, iluminat hală și iluminat exterior;
- De asemenea, preţul unitar la energie electrică a fost majorat fata de ofertă
de la 0,43 lei/kW la 0,60 lei/kW, în conformitate cu preturile utilizate de furnizorul
de energie electrică;
- Modificările amintite anterior au dus la o creştere a costurilor cu energia
electrică cu 91.204,42 lei/an, de la 20.082,75 lei/an la 111.287,17 lei/an;
 1.6 Echipament de lucru și protecţia muncii
- Ajustare se datorează creşterii preturilor la echipamentele de lucru și
protecţia muncii de la 220 lei/echipament/persoană (pentru operator cantar
compost) respectiv 346 lei/echipament/persoană (pentru şofer / mecanic utilaj SC)
lei la 430 lei/echipament/persoană, rezultând o creştere a costurilor cu 756 lei/an,
de la 3.037 lei/an la 3793 lei/an;
 1.7 Întreţinere, revizii periodice și reparaţii utilaje si echipamente
- Ajustare se datorează din cauza unei erori materiale, nu a fost cuprinsă
contravaloarea costurilor de reparaţie a containerului recepţie, situaţie corectată,
fiind estimat un cost de 3000 lei/an, costurile pe această linie crescând de la 35.065
lei/an la 38.065 lei/an;
 1.11 Alte cheltuieli materiale - cumulate pentru întreg contractul
- Ajustarea se datorează actualizării contravalorii serviciilor de internet de la
186,40 lei / an la 4.200 lei/an, creşterea fiind de 4.013,60 lei/an, din care cota
pentru activitatea de compostare fiind de 44,52 lei/an, restul fiind repartizat pentru
activităţile de sortare și transfer. Pe linia Alte cheltuieli materiale, creşterea este de
la 5.624,04 lei/an la 5.668,55 lei/an;
 2. Cheltuieli cu munca vie
- A fost rectificata o eroare materială în formula calculării valorii totale a
bonurilor de masa din fișa iniţială - a fost calculat un cost mai mare pentru bonurile
de masă;
- Preţul unitar al bonurilor de masa este a fost actualizat de la 15 lei/zi la
15,18 lei/zi;
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- Având în vedere prevederile legislative care reglementează valoarea salariului
minim pe economie respectiv creşterea salariului minim brut pe economie de la
1.967 lei la 2.230 lei, a impus recalcularea salariilor conform schemei de personal,
prevăzută în oferta iniţială. Repartizarea cheltuielilor cu salariile aferente
personalului cheie, s-a realizat proporţional pentru cele trei activităţi, conform
ofertei iniţiale;
- Influenta totală a modificărilor mai sus menţionate este o creştere a
cheltuielilor de personal cu 26.083,53 lei, de la 433.658,97 lei la 459.742,50 lei;
 3. Cheltuieli cu taxe, licenţe, acreditari/certificări și autorizări
- Aplicarea taxei de menţinere licenţa A.N.R.S.C. la valoarea ajustată, a dus la
o creştere a costurilor cu 138,76 lei/an, de la 1.034,94 lei/an la 1.173,70 lei/an;
 5. Alte cheltuieli
- Ajustarea costurilor generale de administrare a societăţii se datorează
aplicării procentelor valorice din fișa iniţială la costurile ajustate, creşterea fiind de
9.597,31 lei, de la 71.583,58 lei/an la 81.180,89 lei/an;
- Valoarea asigurărilor a fost calculata la noua valoare de inventar a bunurilor,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 11/2019 (Anexa nr. 2),
creşterea fiind de 3.061,28 lei, de la 10.302,80 lei/an la 13.364,08 lei/an.
Modificările amintite anterior au dus la o majorate a tarifului pentru activitatea de
compostare a deşeurilor cu 17,88 lei/tonă (12,42%), de la 143,91 lei/tonă la
161,78 lei/tonă – valori fără TVA.
C. Modificarea tarifului pentru activitatea de transfer a deşeurilor
Modificarea tarifului pentru activitatea de transfer se datorează, recalculării
următoarelor elemente:
 Combustibil
- Modificarea preţului unitar pentru carburant de la 4,21 lei/ litru la 4,25 lei /
litru, rezultând o creştere a costurilor cu 1.411,37 lei/an, de la 150.481,42 lei/an la
151.892,79 lei/an;
 Energia electrica
- Preţul unitar la energie electrică a fost majorat fata de ofertă de la 0,52
lei/kW la 0,60 lei/kW, în conformitate cu preturile utilizate de furnizorul de energie
electrică, rezultând o creştere a costurilor cu 5.593,04 lei/an, de la 36.354,76 lei/an
la 41.947,80 lei/an;
 Alte cheltuieli materiale
- Includerea în fisa de fundamentare a cheltuielilor aferente cu certificarea
ISO, întreţinere și remedieri, în cuantum de 12.241,42 lei, care au fost omise în Fișa
iniţială (cota parte din aceste cheltuieli aferentă activităţii de transfer);
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 Cheltuieli cu munca vie
- A fost rectificata o eroare materială în formula calculării valorii totale a
bonurilor de masa din fișa iniţială - a fost calculat un cost mai mare pentru bonurile
de masă;
- Preţul unitar al bonurilor de masa este a fost actualizat de la 15 lei/zi la
15,18 lei/zi;
- Având în vedere prevederile legislative care reglementează valoarea salariului
minim pe economie respectiv creşterea salariului minim brut pe economie de la
1.967 lei la 2.230 lei, a impus recalcularea salariilor conform schemei de personal,
prevăzută în oferta iniţială. Repartizarea cheltuielilor cu salariile aferente
personalului cheie, s-a realizat proporţional pentru cele trei activităţi, conform
ofertei iniţiale;
- Influenta totală a modificărilor mai sus menţionate este o creştere a
cheltuielilor de personal cu 72.805,87 lei lei, de la 659.275,80 lei la 724.362,02 lei;
 Taxe, licenţe
- Valoarea asigurărilor a fost calculata la noua valoare de inventar a bunurilor,
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 11/2019 (Anexa nr. 2),
creşterea fiind de 10.166,45 lei, de la 31.625,81 lei/an la 41.792,26 lei/an.
- Aplicarea taxei de menţinere licenţa A.N.R.S.C. la valoarea ajustată, a dus la
o creştere a costurilor cu 140,99 lei/an, de la 1.447,65 lei/an la 1.588,64 lei/an;
 Alte cheltuieli
- Ajustarea costurilor generale de administrare a societăţii se datorează
aplicării procentelor valorice din fișa iniţială la costurile ajustate, creşterea fiind de
4.116.82 lei, de la 45.718,02 lei/an la 49.834,83 lei/an;
 Cheltuieli financiare
- A fost corectată o eroare materială, prin includerea în fisa de fundamentare a
cheltuielilor financiare, calculată prin aplicarea procentului de 5% din Cheltuielile de
exploatare, în cuantum de 59.773.16 lei/an;
Modificările amintite anterior au dus la o majorate a tarifului pentru activitatea de
transfer a deşeurilor cu 5,26 lei/tonă (15%), de la 36,21 lei/tonă la 41,47 lei/tonă
– valori fără TVA.
II. Ajustare tarif SORTARE pentru deşeuri având un grad de impurificare între 2050%
Urmare demarării activităţii de sortare a deşeurilor s-a constatat faptul că nu sunt
respectate prevederile contractuale referitoare la cantitatea de deşeuri intrată în
Staţia de sortare, aceasta fiind mult sub estimări. Totodată, o parte din deşeurile
colectate nu îndeplinesc gradul de impurificare maxim stabilit prin contractul de
concesiune, astfel încât, conform prevederilor art. 15 Procedurile de acceptare a
deșeurilor din contract:
6/9

România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.rowww.cjmures.ro

”... c) Toate Deșeurile care nu îndeplinesc criteriile de acceptare şi sunt considerate ca
necorespunzătoare pentru sortare vor fi respinse;”, acestea sunt respinse și ajung la DDN
Sânpaul.
În cazul în care deșeuri reciclabile cu un grad de impurificare mai mare de 20% sunt
refuzate la intrarea în stația de sortare, conform procedurilor în vigoare, acestea sunt
reclasificate în categoria de deșeuri menajere și sunt eliminate prin depozitare. În acest
fel ajung să fie aruncate deșeuri cu un conținut ridicat de materiale reciclabile. Pentru a
evita această situație operatorul SSCT Cristești a propus practic, ca pe o perioadă
limitată de timp să realizeze o activitate de sortare a deșeurilor reciclabile având un grad
de impurificare cuprins între 20 și 50%, activitate similară celei de sortare a deșeurilor
reciclabile care îndeplinesc criteriile de acceptare. Astfel ar fi create premisele reducerii
dezechilibrului contractual generat de cantitatea redusă de deșeuri reciclabile care sunt
în prezent colectate.
Pentru reducerea dezechilibrului contractual generat de cantitatea redusă de deşeuri
care intră în Staţia de sortare, respectiv pentru scăderea cantităţii de deşeuri reciclabile
care ajung la DDN Sânpaul, operatorul SSCT Cristești a propus – pe o perioadă de
tranziţie, posibilitatea acceptării la sortare a deşeurilor având un grad de impurificare
aflat între 20-50 %.
Propunerea este justificată și în contextul prevederilor art. 17 alin 1 lit.b) din Legea nr.
211/2011 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și
completările ulterioare, care stabileşte că autorităţile administraţiei publice locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale
ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora,
obligaţia: ”să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru
reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru
deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după
caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor
care provin din gospodării;”, perspectivă din care se impun luarea unor măsuri pentru
atingerea acestei ţinte.
În acest sens, din fisa de fundamentare prezentată, față de tariful pentru deşeurile cu un
grad de impurificare de maxim 20%, pentru deşeurile care au un grad de impurificare
aflat între 20 – 50%, a rezultat o creştere a costurilor cu 58,69% (258,83 lei/tonă față de
163,11 lei/tonă).
Creşterea amintită anterior este generată de:
- necesitatea suplimentării personalului alocat sortării cu câte 4 persoane pentru
fiecare linie (8 oameni/ schimb) – 11,55 lei/tonă;
- creşterea consumului de energie pentru benzile transportoare, ca urmare a
reducerii productivităţii – 0,36 lei/ tonă;
ajustarea costurilor echipamentelor de lucru și protecţie prin suplimentarea
operatorilor de sortare – 0,32 lei / tonă;
creşterea cheltuielilor cu taxa menţinere licenţă ANRSC (calculată ca procent din
venituri) – 0,02 lei/tonă;
-

creşterea costurilor aferente capitolului Alte cheltuieli – 1,2 lei/tonă;
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- reducerea cantității materialelor reciclabile valorificate la reciclatorii finali –
52,27 lei/tonă;
- creşterea costurilor cu transferul și depunerea pe rampa a reziduurilor rezultate –
27,93 lei/tonă;
-

cota de profit – 1,41 lei/tonă.

Având în vedere că perioada propusă în care să se permită și sortarea deşeurilor având un
grad de impurificare aflat între 20-50% este de un an de zile, din calculele realizate
rezultă că valoarea modificării este mai mică de 10% din valoarea concesiunii iniţiale,
situându-se sub pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1) Legii nr. 100 din 19 mai 2016
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii - 25.013.925 lei fără TVA, fiind
respectate prevederile art. 107 din acelaşi act normativ.
De asemenea, având în vedere faptul că cantitățile de deșeuri reciclabile estimate, luate
în considerare la calculul valorii tarifelor ajustate pentru anii 2020 și 2021 sunt cele care
au fost cuprinse în contract pentru primii doi ani de funcționare, prin aplicarea tarifului
pentru activitatea de sortare pentru deşeuri având un grad de impurificare între 20-50%,
valoarea contractului pe anul 2020 este mai mică decât cea care a fost cuprinsa în calcul
taxei de salubrizare pe anul 2020.
Memoriul justificativ privind necesitatea actualizării/ajustării tarifelor și documentele
suport se constituie în Anexa la Actul adițional.
III. Modificarea categoriilor de deșeuri adunate din aria de colectare
Prin încheierea Actului adițional nr.2/13.11.2019 la contractul de delegare, aria de
delegare a SSCT Cristești a fost extinsă după cum urmează:
„Pentru activitățile de Salubrizare delegate în conformitate cu Contractul termenul de
Arie a Serviciului reprezintă Aria de colectare de pe care se adună deșeurile la Stația de
Sortare, Compostare și Transfer Târgu Mureș - Cristești, astfel:





Pentru deșeurile solide reciclabile, în trei fluxuri (Hârtie/Carton, Plastic/Metal şi
Sticlă) aria este reprezentată de zonele 1 Sânpaul, 2 Tg. Mureș, 4 Reghin, 5
Târnăveni, 6 Bălăușeri, 7 Râciu și localitățile rurale din zona 3 Sighișoara;
Pentru deșeurile biodegradabile aria este reprezentată de zona 2 Tg. Mureș - deșeuri
biodegradabile de pe raza UAT Tg. Mureș de la 80% din gospodării individuale;
Pentru deșeurile verzi (din parcuri și grădini) aria este reprezentată de zonele 1
Sânpaul, 2 Târgu Mureș, 4 Reghin, 5 Târnăveni, 6 Bălăușeri, 7 Râciu și localitățile
rurale din zona 3 Sighișoara;

Pentru deșeurile reziduale (în amestec cu biodegradabile), aria este reprezentată de
zona 2 Tg. Mureș.”
Această modificare a fost efectuată în conformitate cu prevederile contractului de
delegare, în vederea armonizării prevederilor acestuia cu cele ale contractelor de
colectare și transport deșeuri.
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Conform prevederilor acestor contracte, deșeurile solide reciclabile, în trei fluxuri
(Hârtie/Carton, Plastic/Metal şi Sticlă) din zonele 1 Sânpaul, 2 Tg. Mureș, 4 Reghin, 5
Târnăveni, 6 Bălăușeri, 7 Râciu și localitățile rurale din zona 3 Sighișoara trebuiau să fie
direcționate către SSCT Cristești, prin intermediul stațiilor de transfer Târnăveni,
Bălăușeri, Râciu și Reghin.
SC Iridex Group Import Export SRL, prin adresa nr.549/01.04.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Mureș cu nr.8938/01.04.2020, solicită eliminarea deșeurilor de sticlă
din zonele 3,4,5,6 și 7 din categoria de deșeuri adunate din aria de colectare a SSCT.
Având în vedere că sticla nu se sortează, Delegatarul consideră că este neeconomic ca
sticla depozitată la cele patru stații de transfer menționate mai sus să se transfere la o
altă stație de transfer.
Luând în considerare că este mai avantajos din punct de vedere economic ca deșeurile de
sticlă colectate din zonele 3,4,5,6 și 7 să fie valorificate direct din stațiile de transfer
Târnăveni, Bălăușeri, Râciu și Reghin, iar ADI Ecolect și-a manifestat disponibilitatea de a
asigura valorificarea acestora către operatori autorizați în acest domeniu, existând și o
solicitare înregistrată la Consiliul Județean Mureș în acest sens, considerăm că eliminarea
deșeurilor de sticlă din zonele 3,4,5,6 și 7 din categoria de deșeuri adunate din aria de
colectare a SSCT este justificată.
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 modificarea tarifelor pentru
activităţile de sortare, compostare și transfer staţiile de transfer prin exploatarea staţiei
de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SMIDS Mureş respectiv
aprobarea unui procent de ajustare a tarifului de sortare aplicat pentru deşeurile având
un grad de impurificare situat între 20-50% și modificarea categoriilor de deșeuri adunate
din aria de colectare.

Director executiv
Valer Băţaga

Întocmit: Stan Sorin, consilier
Gorea Ágnes, consilier
Verificat: Călin Suciu, șef serviciu
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Nr.10754/24.04.2020
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul nr.19.100/683/11i/06.09.2018

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
referatul de aprobare nr. 10695 din 24.04.2020 și în considerarea raportului 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:
În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art.13 din Legea
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, ale art.23 din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, ambele republicate, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cele ale Contractului 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 SMIDS Mureș.
Din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că propunerile vizează modificarea
tarifelor pentru activităţile de sortare, compostare și transfer, a categoriilor de deșeuri
adunate din aria de colectare, precum şi reglementarea posibilităţii de acceptare la staţie, pe
o perioadă limitată de timp, a deşeurilor având un grad de impurificare cuprins între 20-50% activitate similară celei de sortare a deșeurilor reciclabile care îndeplinesc criteriile de
acceptare, fiind create astfel premisele reducerii dezechilibrului contractual generat de
cantitatea redusă de deșeuri reciclabile care sunt în prezent colectate.
Modificarea tarifului este justificatăîn drept prin prevederile art.15 din Ordinul ANRSC nr.
109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor şi în fapt prin
fişa de fundamentare şi documentele justificative întocmite de delegat.
Propunerea de acceptarea deşeurilor având un grad de impurificare cuprins între 20-50%, este
întemeiată pe prevederile art.34 alin.(3) din Secțiunea 2 – Condiții generale de Contract care
reglementează că „În situaţia în care, independent de Delegat şi de voinţa sa, Modificări
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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 economicofinanciar 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.”
De asemenea, această modificare este justificată și în contextul prevederilor art. 17 alin.(1)
lit. „b” din Legeanr. 211/2011 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, cu
modificările și completările ulterioare, care stabileşte că autorităţile administraţiei publice
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora,
au obligaţia„să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru
reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile
de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte
surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din
gospodării”, perspectivă din care se impune luarea unor măsuri pentru atingerea acestei
ţinte.
Precizăm că din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că modificarea propusă
este nesubstanțială în sensul prevederilor art. 107 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile
de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, nefiind în
speță îndeplinită nicio cerință stabilită prin art.106 din același act normativ.
Potrivit dispoziţiilor art.13 din Legea nr. 101/2006, precum şi ale art.23, alin. (1), lit.„b” din
Legea nr.51/2006, 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 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.
Conform prevederilor art. 35, alin.(1) din Condiţiile generale ale Contractului de delegare 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, 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.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice județene
precizăm că, potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5),
lit.„m” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul județean exercită atribuţii
privind gestionarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes județean.
Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
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Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui act adițional la contractul nr.19.100/683/11i/06.09.2018, îndeplinește
condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș,
ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile 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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Anexe Act adiţional nr.4 la contractul nr. 9.100/683/11i/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

