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HOTĂRÂREA NR. 101 

din 24 iunie 2021 

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

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 16741 din 18.06.202 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Mureș, raportul de specialitate nr. 16802/18.06.2021 al Direcţiei dezvoltare regională și 
implementare proiecte, raportul de specialitate nr. 16790/18.06.2021 al Direcţiei 
economice, raportul de specialitate nr. 16786/18.06.2021 al Direcţiei tehnice, raportul 
Serviciului juridic nr. 16898/18.06.2021, 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. 1179/10.02.2021, nr. 
1247/09.03.2021, nr. 1321/20.04.2021 și nr. 455/05.04.2021, 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, ale art.6 alin.(1), art.7, art.8, art.13 și art.15 din Ordinul 
nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, 
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. 5 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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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  

Prin adresele nr. 1179/10.02.2021, nr. 1247/09.03.2021 și nr. 10603/20.04.2021, S.C. 
Iridex Group Import Export S.R.L. a solicitat modificarea tarifelor de operare pentru 
activităţile de sortare, compostare și transfer, invocând în special diferenţele dintre 
cantităţile de deşeuri procesate în cadrul celor trei activităţi după începerea activităţii 
staţiei, față de cantităţile estimate pe baza cărora a fost realizată oferta,  după cum 
urmează: 

- pentru activitatea de sortare, cantitatea scade de la 23.272 tone/an la 3.000 tone 
/an; 
- pentru activitatea de compostare, cantitatea scade de la 7.229 tone/an la 1.000 
tone /an; 
- pentru activitatea de transfer, cantitatea crește de la 33.313 tone/an la 72.240 tone 
/an; 

Aceste diferenţe ale cantităţilor luate în considerare la fundamentarea noilor prețuri au 
influenţat costurile de personal, utilaje respectiv consumuri cu materia primă. 

Totodată a fost realizată o defalcare a costurilor cu  cheltuielile comune, redevenţa 
respectiv de administrare a societăţii conform volumului de activitate preconizat, după 
cum urmează: 

 - 16,67% pentru activitatea de sortare;   

 - 4,24% pentru activitatea de compostare; 

 - 79,09% pentru activitatea de transfer. 

Modificările amintite anterior au dus la o majorate a tarifelor după cum urmează: 

-  pentru activitatea de sortare cu 54,65 lei/tonă, de la 163,11 lei/tonă la 227,01 lei/tonă 
– valori fără TVA; 

- pentru activitatea de compostare a deşeurilor cu 275,25 lei/tonă, de la 161,78 lei/tonă 
la 437,03 lei/tonă – valori fără TVA; 
- pentru activitatea de transfer a deşeurilor cu 14,28 lei/tonă, de la 41,73 lei/tonă la 
56,01 lei/tonă – valori fără TVA.  

Nr.16741/18.06.2020 

Dosar IX/B/1 
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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 că ”Părţile vor urmări în permanență menţinerea echilibrului contractual 
/financiar al contractului.” 

II. Ajustare tarif SORTARE pentru deşeuri având un grad de impurificare între 18-35%  

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, prin Actul adiţional nr. 4 s-a convenit pe o perioadă de tranziţie de 
12 luni acceptarea la sortare a deşeurilor având un grad de impurificare aflat între 20-50 
%. Având în vedere că în cursul anului 2020, aproximativ 50% din cantitatea totală de 
deşeuri recepţionate în vederea sortării au fost deşeuri reciclabile având un grad de 
impurificare aflat între 20-50 %, se justifică acceptarea în continuare la sortare a 
deşeurilor având un grad de impurificare peste procentul contractual (18% începând cu 
anul 2021), propunerea ADI Ecolect Mureş fiind de acceptarea a deşeurilor având gradul de 
impurificare aflat între 18-35%. 

În acest sens, din fisa de fundamentare prezentată, față de tariful pentru deşeurile cu un 
grad de impurificare de maxim 18%, pentru deşeurile care au un grad de impurificare aflat 
între 18 – 35%, a rezultat o creştere a costurilor cu 35,49% (330,11 lei/tonă față de 243,64 
lei/tonă), generată de reducerea veniturilor obţinute din valorificarea  materialelor 
reciclabile către reciclatorii finali, respectiv creşterea costurilor cu transferul și 
depunerea pe rampa a reziduurilor rezultate. 

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 18-35%, sunt îndeplinite condiţiile  
pentru încadrarea în prevederile art. 107 din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii.  

III. Modificarea denumirii S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. 

Prin adresa nr. 453/05.04.2021, S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. ne-a comunicat că 
începând cu data de 31.03.2021, denumirea societăţii s-a schimbat în SC Iridex Group SRL, 
adresa, codul unic de înregistrare și datele bancare rămânând neschimbate. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare următorul proiect de hotărâre. 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr.16790/18.06.2021 

Dosar IX/B/1 

 
 

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. Tarifele modificate pentru activităţile de sortare, compostare și 
transfer Conform Actului adiţional nr. 4/11.05.2020, sunt următoarele: 
a) tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor este de 163,11 lei / tonă la 
care se va adăuga valoarea de 30,99 lei / tonă, reprezentând cota aferentă 
TVA-ului (conform legislației în vigoare); 
b) tariful pentru activitatea de compostare a deșeurilor este de 161,78 lei / 
tonă la care se va adăuga valoarea de 30,74 lei / tonă, reprezentând cota 
aferentă TVA-ului (conform legislației în vigoare). 
c) tariful pentru activitatea de transfer a deșeurilor este de 41,73 lei / tonă la 
care se va adăuga valoarea de 7,93 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.” 
Prin adresa nr. 1179/10.02.2021, modificată prin adresele nr. 1247/09.03.2021  
respectiv nr. 10603/20.04.2021, 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: 
1. Modificarea cantităţilor de deşeuri estimate a fi procesate în cadrul celor 

trei activităţi, în concordantă cu cantităţile reale procesate după începerea 
activităţii SSCT, după cum urmează: 
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Activitate 
Cantităţi de deşeuri( tone/an) 

Cantităţi estimate Cantităţi reale Diferențe 
Activitatea de sortare 23.272 3.000 -20.272 
Activitatea de compostare 7.229 1.000 -6.229 
Activitatea de transfer 33.313 65.000 +31.687 
2. Scăderea personalului în cazul activităţilor de sortare și compostare 
respectiv creşterea în cazul activităţii de transfer, ca urmare a modificării 
cantităţilor estimate a fi procesate; 
3. Diminuarea consumurilor utilajelor utilizate în cadrul activităţilor de sortare 
respectiv compostare corespunzător cu scăderea volumului de lucru; 
4. Crestarea costurilor cu utilajele utilizate în cadrul activităţii de transfer, 
corespunzător cu creşterea volumului de lucru; 
5. Defalcarea cheltuielilor comune procentual pe fiecare activitate, conform 
volumului de activitate preconizat, după cum urmează: 
 - 18,10% pentru activitatea de sortare;  
 - 4,61% pentru activitatea de compostare; 
 - 77,29% pentru activitatea de transfer. 
6. Redevenţa datorată, în cuantum de 713.639,80 lei anual, care conform 
ofertei era inclusă integral în costul aferent activităţii sortare a deşeurilor, a 
fost defalcată pe cele trei activităţi componente ale SSCT, conform procentelor 
menţionate anterior; 
7. Costurile de administrare a societăţii, au fost defalcate pe fiecare activitate, 
conform procentelor menţionate anterior; 
8. Modificarea preţului unitar pentru carburant de la 4,25 lei/litru la 4,30 
lei/litru respectiv la energie electrică de la 0,6 lei/kw la 0,61 lei/kw; 
9. Având în vedere prevederile legislative care reglementează valoarea 
salariului minim pe economie respectiv creşterea salariului minim brut pe 
economie de la 2.230 lei la 2.300 lei, s-a impus recalcularea salariilor conform 
schemei de personal, prevăzută în oferta iniţială.  
10. Taxa de menţinere licenţa A.N.R.S.C. a fost recalculată la valoarea 
ajustată; 
Modificările amintite anterior au dus la o majorare a tarifelor după cum 
urmează: 

Acivitate 

Tarif fără TVA(lei/tonă) 
TVA tarif 
majorat 

Tarif 
majorat cu 

TVA Aprobat Influență Actualizat 

0 1 2 3=1+2 4=3*19% 5=3+4 

Activitatea de 
sortare 163,11 80,53 243,64 46,29 289,93 
Activitatea de 
compostare 161,78 286,80 448,58 85,23 533,81 
Activitatea de 
transfer 41,73 19,04 60,77 11,55 72,32 
II. Ajustare tarif SORTARE pentru deşeuri având un grad de impurificare 
între 18-35%  
Urmare demarării activităţii de sortare a deşeurilor s-a constatat faptul că nu 
sunt respectate prevederile contractuale referitoare la cantitatea de deşeuri 
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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, prin Actul adiţional nr. 4 s-a 
acceptat ca pe o perioadă de tranziţie de 12 luni, posibilitatea acceptării la 
sortare a deşeurilor având un grad de impurificare aflat între 20-50 %. 
Având în vedere că în cursul anului 2020, aproximativ 50% din cantitatea totală 
de deşeuri recepţionate în vederea sortării au fost deşeuri reciclabile având un 
grad de impurificare aflat între 20-50 %, se justifică acceptarea în continuare la 
sortare a deşeurilor având un grad de impurificare peste procentul contractual 
(18% începând cu anul 2021), propunerea ADI Ecolect Mureş fiind de acceptarea 
a deşeurilor având gradul de impurificare aflat între 18-35%. 
În acest sens, din fișa de fundamentare prezentată, față de tariful pentru 
deşeurile cu un grad de impurificare de maxim 18%, pentru deşeurile care au un 
grad de impurificare aflat între 18 – 35%, a rezultat o creştere a costurilor cu 
35,49% (330,11 lei/tonă față de 243,64 lei/tonă), generată de reducerea 
veniturilor obţinute din valorificarea  materialelor reciclabile către reciclatorii 
finali, respectiv creşterea costurilor cu transferul și depunerea pe rampa a 
reziduurilor rezultate. 
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 18-35%, 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 denumirii S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. 
Prin adresa nr. 453/05.04.2021, S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. ne-a 
comunicat că începând cu data de 31.03.2021, denumirea societăţii s-a 
schimbat în S.C. Iridex Group S.R.L., adresa, codul unic de înregistrare și datele 
bancare rămânând neschimbate. 
Acesta modificare va fi cuprinsă în cadrul proiectului de hotărâre. 
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că este necesară încheierea unui act 
adiţional la contractul nr.12I/18920/486/07.10.2016. 
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus 
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

Întocmit: Kádár Katalin - Șef serviciu 
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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 

 

În luna iunie 2010, Consiliul Judeţean Mureş a devenit Beneficiarul Proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Mureş, proiect conceput în scopul 
implementării măsurilor prevăzute de legislaţia europeană, română și de aquis-ul 
comunitar în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor pe întreg teritoriul judeţului Mureş. 

Sumele obţinute ca finanţare nerambursabilă din POS Mediu, prin contractul de finanţare 
semnat cu Autoritatea de Management pentru POS Mediu vizau realizarea infrastructurii 
necesare pentru ca sistemul așa cum a fost proiectat în studiul de fezabilitate să poată 
deveni funcţional. 

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. 

Astfel, SSCT Cristești a devenit singura facilitate din judeţ destinată sortării respectiv 
compostării deşeurilor colectate în cadrul contractelor de servicii pentru colectarea 
selectivă și transportul deşeurilor (7 zone) conform fluxului stabilit prin Regulamentul 
serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, componentă fără de care sistemul nu poate 
funcționa. 

 

I. Modificarea tarifelor pentru activităţile de sortare, compostare și transfer  

Conform Actului adiţional nr. 4/11.05.2020, tarifele de operare pentru activităţile de 
sortare, compostare și transfer sunt următoarele: 

a) tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor este de 163,11 lei/tonă la care se 
va adăuga valoarea de 30,99 lei/tonă, reprezentând cota aferentă TVA-ului (conform 
legislației în vigoare); 

b) tariful pentru activitatea de compostare a deșeurilor este de 161,78 lei / tonă la 
care se va adăuga valoarea de 30,74 lei/tonă, reprezentând cota aferentă TVA-ului 
(conform legislației în vigoare). 

c) tariful pentru activitatea de transfer a deșeurilor este de 41,73 lei/tonă la care se 
va adăuga valoarea de 7,93 lei/tonă, reprezentând cota aferentă TVA-ului (conform 
legislației în vigoare). 

Nr.16802/18.06.2021 

Dosar VI.D/3 
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Prin adresele nr. 1179/10.02.2021, nr. 1247/09.03.2021 și nr. 10603/20.04.2021, 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: 

1. Modificarea cantităţilor de deşeuri estimate a fi procesate în cadrul celor trei 
activităţi, în concordantă cu cantităţile reale procesate după începerea activităţii SSCT, 
sunt după cum urmează: 

- pentru activitatea de sortare, cantitatea scade de la 23.272 tone/an la 3.000 
tone/an; 

- pentru activitatea de compostare, cantitatea scade de la 7.229 tone/an la 1.000 
tone/an; 

- pentru activitatea de transfer, cantitatea crește de la 33.313 tone/an la 65.000 
tone/an; 

2. Scăderea personalului în cazul activităţilor de sortare și compostare respectiv 
creşterea în cazul activităţii de transfer, ca urmare a modificării cantităţilor estimate a fi 
procesate; 

3. Diminuarea consumurilor utilajelor utilizate în cadrul activităţilor de sortare respectiv 
compostare corespunzător cu scăderea volumului de lucru; 

4. Crestarea costurilor cu utilajele utilizate în cadrul activităţii de transfer, 
corespunzător cu creşterea volumului de lucru; 

5. Defalcarea cheltuielilor comune procentual pe fiecare activitate, conform volumului 
de activitate preconizat, după cum urmează: 

 - 18,10% pentru activitatea de sortare;   

 - 4,61% pentru activitatea de compostare; 

 - 77,29% pentru activitatea de transfer. 

6. Redevenţa datorată, în cuantum de 713.639,80 lei anual, care conform ofertei era 
inclusă integral în costul aferent activităţii de sortare a deşeurilor, a fost defalcată pe 
cele trei activităţi componente ale SSCT, conform procentelor menţionate anterior; 

7. Costurile de administrare a societăţii, au fost defalcate pe fiecare activitate, conform 
procentelor menţionate anterior; 

8. Modificarea preţului unitar pentru carburant de la 4,25 lei/litru la 4,30 lei/litru 
respectiv la energie electrică de la 0,6 lei/kw la 0,61 lei/kw; 

9. Având în vedere prevederile legislative care reglementează valoarea salariului minim 
pe economie respectiv creşterea salariului minim brut pe economie de la 2.230 lei la 
2.300 lei, s-a impus recalcularea salariilor conform schemei de personal, prevăzută în 
oferta iniţială.  

10. Taxa de menţinere licenţa A.N.R.S.C. a fost recalculată la valoarea ajustată. 

Modificările amintite anterior au dus la o majorate a tarifelor după cum urmează: 

-  pentru activitatea de sortare cu 80,53 lei/tonă, de la 163,11 lei/tonă la 243,64 
lei/tonă – valori fără TVA; 

- pentru activitatea de compostare a deşeurilor cu 286,80 lei/tonă, de la 161,78 
lei/tonă la 448,58 lei/tonă – valori fără TVA; 
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- pentru activitatea de transfer a deşeurilor cu 19,04 lei/tonă, de la 41,73 lei/tonă la 
60,77 lei/tonă – valori fără TVA. 

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.” 

 

II. Ajustare tarif SORTARE pentru deşeuri având un grad de impurificare între 18-35%  

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:  

”... 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, prin Actul adiţional nr. 4 s-a convenit pe o perioadă de 
tranziţie de 12 luni, acceptarea la sortare a deşeurilor având un grad de impurificare 
aflat între 20-50 %. 

Având în vedere că în cursul anului 2020, aproximativ 50% din cantitatea totală de 
deşeuri recepţionate în vederea sortării au fost deşeuri reciclabile având un grad de 
impurificare aflat între 20-50%, se justifică acceptarea în continuare la sortare a 
deşeurilor având un grad de impurificare peste procentul contractual (18% începând cu 
anul 2021), propunerea ADI Ecolect Mureş fiind de acceptarea a deşeurilor având gradul 
de impurificare aflat între 18-35%. 

În acest sens, din fisa de fundamentare prezentată, față de tariful pentru deşeurile cu un 
grad de impurificare de maxim 18%, pentru deşeurile care au un grad de impurificare 
aflat între 18 – 35%, a rezultat o creştere a costurilor cu 35,49% (330,11 lei/tonă față de 
243,64 lei/tonă), generată de reducerea veniturilor obţinute din valorificarea  
materialelor reciclabile către reciclatorii finali, respectiv creşterea costurilor cu 
transferul și depunerea pe rampa a reziduurilor rezultate. 

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 18-35%, sunt îndeplinite condiţiile  
pentru încadrarea în prevederile art. 107 din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii.  
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III. Modificarea denumirii S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. 

Prin adresa nr. 453/05.04.2021, S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. ne-a comunicat că 
începând cu data de 31.03.2021, denumirea societăţii s-a schimbat în S.C. Iridex Group 
S.R.L., adresa, codul unic de înregistrare și datele bancare rămânând neschimbate. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că este necesară încheierea unui act adiţional 
la contractul 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, sens în care proiectul de hotărâre 
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 
19.100/683/11i/06.09.2018 poate fi supus dezbaterii și aprobării ulterior avizării de către 
comisiile de specialitate nominalizate în condiţiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

 

 Șef serviciu 

Suciu Călin 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Întocmit: Stan Sorin, consilier 
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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  

 

 

În vederea operării stațiilor de sortare, compostare și transfer de la Cristești, 
componente ale SMIDS Mureş, Județul Mureș a derulat în cursul anului 2018, 
procedura de atribuire a contractului de delegare 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, în urma 
căreia s-a semnat contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018 cu asocierea S.C. 
Iridex Group Import Export S.R.L. – SC Servicii Salubritate București SA.  

În vederea determinării valorii estimate a contractului, consultantul a estimat 
cantitățile de deșeuri care urmează a fi procesate anual pentru fiecare din cele 
trei activități, cantități care au fost comunicate potențialilor ofertanți în vederea 
elaborării ofertelor, pentru fundamentarea comparabilă a tarifelor ofertate.  

De asemenea, în cadrul Studiului de fundamentare privind decizia de concesionare 
a activităților de sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB/DDN) 
prin exploatarea stațiilor de sortare, compostare și transfer de la Cristeșri, sin 
cadrul SMIDS, elaborat în vederea stabilirii modalității de delegare a contractului, 
consultantul a identificat o serie de riscuri. 

Unul dintre aceste riscuri este cel de imput – determinat de cantitatea de deșeuri 
ce intră la SSCT. 

În cei aproape trei ani de operare a SSCT Cristești s-au constatat diferențe între 
cantitățile real procesate și cele estimate la momentul atribuirii contractului, 
după cum urmează: 

- pentru activitatea de sortare, cantitatea scade de la 23.272 tone/an la 3.000 
tone/an; 

- pentru activitatea de compostare, cantitatea scade de la 7.229 tone/an la 1.000 
tone/an; 

- pentru activitatea de transfer, cantitatea crește de la 33.313 tone/an la 65.000 
tone/an. 

    

            Nr. 16786/18.06.2021 
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Deși potrivit art.6 alin.(1) din Legea nr.100/2016, atribuirea unei concesiuni de 
servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părţi semnificative 
a riscului de operare de natură economică, în legătură cu serviciile respective, 
este de observat că raportat la prevederile alin.(3) al aceluiași articol, nu sunt 
îndeplinite condițiile pentru a considera că în speță acest risc de operare este 
transferat în totalitate către concesionar. 

Astfel, diferențele de cantități de deșeuri - dintre cele estimate și cele real 
intrate la procesare se datorează pe de o parte faptului că până în prezent nu a 
fost atribuit contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și 
transport a deșeurilor din zona 2 Târgu Mureș, cel mai mare generator de deșeuri 
din județul Mureș, iar pe de altă parte nivelul scăzut de conștientizare al 
populației la necesitatea conformării standardelor europene de colectare 
selectivă. 

Aceste deficiențe nu pot fi imputate operatorului fiind mai degrabă generate de 
elemente ce intră sub controlul autorității contractante, cel puțin în mod indirect. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, chiar dacă în fișa de date a achiziției  parte 
a documentației de atribuire se prevăd anumite cantități minime de deșeuri ca 
imput, câtă vreme cantitățile real procesate din motivele arătate sunt mult 
inferioare acestora, fapt ce este de natură să afecteze echilibrul contractual în 
defavoarea operatorului, or, restabilirea acestui echilibru nu poate fi calificată ca 
o modificare substanțială, fiind o nevoie impusă de menținerea raporturilor 
contractuale în limita satisfacerii în mod onest a intereselor ambelor părți. 

Din perspectiva reglementărilor legale incidente și a obiectului contractului – 
acela de exploatare a stațiilor, respectiv a interesului major al autorității 
contractante de a menține în funcțiune toate elementele de infrastructură 
realizate în cadrul SMIDS Mureș prin finanțări nerambursabile, pe toată perioada 
de monitorizare și ca o necesitate pentru funcționarea SMIDS, considerăm că 
indiferent de cantitatea procesată nu poate fi reținută o modificare substanțială 
în condițiile în care în speță nu este vorba de o modificare a obiectului 
contractului și nici de o modificare a valorii acestuia peste limitele și condițiile 
impuse de art.107 din Legea nr.100/2016, ci pur și simplu de o măsură de 
restabilire a echilibrului contractual. 

  
VICEPREŞEDINTE                                          DIRECTOR EXECUTIV 
Ovidiu Georgescu                                                                     ing. Márton Katalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: ing. Carmen Pătran, şef serviciu Investiţii şi Achiziţii Publice 
2 Ex. 
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RAPORT  

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

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 
cu referatul de aprobare nr.16741/18.06.2021 şi în considerarea celor reținute în 
raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecte nr.16802/18.06.2021, în raportul de specialitate nr. 16790/18.06.2021 al 
Direcției Economice și în raportul de specialitate nr. 16786/18.06.2021 al Direcției 
Tehnice, 

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 legislației primare și secundare în 
aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de 
competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor 
de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care 
precizăm următoarele: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente dispoziţiile 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, ale art.6 alin.(1), art.7, art.8, art.13 și 
art.15 din Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor, 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 18-35% - activitate similară celei de 
sortare a deșeurilor reciclabile care îndeplinesc criteriile de acceptare, respectiv 
ajustarea tarifului de sortare pentru aceste deșeuri fiind create astfel premisele 
reducerii dezechilibrului contractual generat de cantitatea redusă de deșeuri 
reciclabile care sunt în prezent colectate, precum și modificarea denumirii 
liderului asocierii. 

Potrivit prevederilor art.8 din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 tarifele pentru  

Nr. 16898 /18.06.2021 
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activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se 
ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor însoțită de o fișă de 
fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli, memoriu tehnico-economic 
prin care se justifică oportunitatea ajustării sau modificării tarifelor.  

Astfel, prin adresele nr. 1179/10.02.2021, nr. 1247/09.03.2021,  
nr.10603/20.04.2021 și nr.453/05.04.2021, S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. 
a solicitat modificarea tarifelor de operare pentru activitățile de sortare, 
compostare și transfer, respectiv ajustarea tarifului de sortare pentru deșeurile 
având un grad de impurificare între 18-35%, precum și modificarea denumirii 
societății. 

Ajustarea și modificarea tarifelor pentru activităţile de sortare, compostare și 
transfer este justificată în drept prin prevederile art. 13 și 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 cu raportare la cele ale art.6-8 din același act normativ 
şi în fapt prin fişa de fundamentare şi documentele justificative întocmite de 
delegat. 

Propunerea de modificare a tarifelor de operare pentru activitățile de sortare, 
compostare și transfer, de acceptare a deşeurilor având un grad de impurificare 
cuprins între 18-35%, respectiv de ajustare a tarifului de sortare sunt întemeiate 
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 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.” 

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. 

Astfel, potrivit prevederilor art.106 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 
„contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri 
de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt 
substanţiale, respectiv contractele modificate nu prezintă caracteristici care 
diferă în mod substanţial de cele ale documentului semnat iniţial”. 

Menționăm faptul că, modificarea contractului prin actul adițional supus aprobării  
nu se încadrează în situațiile calificate de către legiuitor ca fiind substanțiale.  

Modificarea contractului de concesiune prin actul adițional propus respectă 
prevederile art.107 din Legea nr.100/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, care reglementează două condiţii cumulative necesar a fi îndeplinite în 
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acest sens, ambele vizând valoarea acestuia, respectiv  ca valoarea modificării să 
fie mai mică decât pragul valoric impus la art.11 alin.(1) din lege - 25.013.925 lei, 
respectiv mai mică de 10% din valoarea concesiunii iniţiale. 

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. 

Menționăm faptul că, potrivit prevederilor art.7 din Ordinul nr.109/2007 
„Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă în aprobarea 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor”. 

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

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 
nr.19.100/683/11i/06.09.2018, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 
Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 
nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina / 2 ex. 
Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu 
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