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HOTĂRÂREA  NR._____ 
din  19 decembrie 2013 

privind constituirea colectivelor de coordonare şi supervizare pentru atribuirea unor contracte de 
delegare a gestiunii operării infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.24.147/13.XII.2013 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 
Având în vedere prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art.4 din HG nr.71/2007 privind aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune prevăzute în OUG nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii, 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1), lit."d" coroborat cu cele ale alin.(5), lit.”a”, 
pct.13 din acelaşi articol, respectiv ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă constituirea Colectivului de Coordonare şi Supervizare pentru atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii operării Staţiilor de Transfer, de Sortare şi de Compostare, 
realizate în cadrul Proiectului SMIDS Mureş, la Cristeşti – Vălureni, judeţul Mureş, în următoarea 
componenţă: 

 Călin Suciu, şef Serviciu Dezvoltare Regională - preşedinte 

 Felicia Savu, consilier în cadrul Compartimentului Investiţii - membru 

 Friss Csaba, consilier în Compartimentul Analiză şi Asistenţă Economică - membru 
Art.2. Se aprobă constituirea Colectivului de Coordonare şi Supervizare pentru atribuirea 

contractelor de delegare a gestiunii operării Depozitului Ecologic Zonal şi a Staţiei de Tratare 
Mecano - Biologică (TMB), realizate în cadrul Proiectului SMIDS Mureş, la Sînpaul, judeţul Mureş, în 
următoarea componenţă: 

 Radu Spinei, manager UIP SMIDS Mureş - preşedinte 

 Carmen Pătran, şef Serviciu Investiţii - membru 

 Kadar Katalin, consilier în Compartimentul Analiză şi Asistenţă Economică - membru 
Art.3. (1) Colectivele de Coordonare şi Supervizare nominalizate la art.1 şi art.2, au 

următoarele responsabilităţi principale:  
- Fundamentarea deciziei de concesionare; 
- Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de concesiune; 
- Stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune. 

(2) În exercitarea atribuţiilor şi competenţelor cu care au fost investite prin  
prezenta hotărâre, Colectivele de Coordonare şi Supervizare nominalizate la art.1 şi art.2, pot 
beneficia de sprijinul unor experţi externi în conformitate cu prevederile alin.(2) al art.4 din HGR 
nr.71/2007, desemnaţi în condiţiile legii. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare 
Proiecte, Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, precum şi 
persoanelor nominalizate în cuprinsul acesteia, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 
 

Ciprian Dobre 

 
 

Avizat pentru legalitate 
SECRETAR 

 
Aurelian Paul Cosma 

 
                            

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot065_2008.htm#exp
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EXPUNERE  DE  MOTIVE  

privind constituirea colectivelor de coordonare şi supervizare pentru atribuirea unor 
contracte de delegare a gestiunii operării infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş 

 
Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide, aflat în curs de 

implementare, este destinat tuturor locuitorilor judeţului Mureş, având ca obiectiv general 

implementarea unui nou sistem de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, bazat pe 
recuperarea – sortarea - reciclarea materialelor refolosibile şi reducerea cantităţii de 
deşeuri care se elimină prin depozitare, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii 
populaţiei. 

Infrastructura creată prin acest Proiect - al cărui beneficiar este Judeţul Mureş, 
respectiv Staţiile de Sortare, Transfer şi Compostare realizate la Cristeşti – Vălureni, 

judeţul Mureş şi Depozitul Ecologic Zonal împreună cu Staţia de Tratare Mecano - Biologică 
realizate la Sînpaul, judeţul Mureş, au fost finalizate şi recepţionate şi trebuie date în 
folosinţă prin gestiune delegată - ca formă de operare în condiţiile legii, Consiliul Judeţean 
Mureş urmând să deruleze în acest sens toate procedurile legale, în calitate de autoritate 
contractantă. 

Întrucât, în speţă, este vorba despre servicii de interes public judeţean, delegarea 
gestiunii acestora prin concesionare, urmează a se face în conformitate cu prevederile OUG 
nr.34/2006 şi ale HGR nr.71/2007. 

Astfel, Consiliului Judeţean Mureş - în calitate de autoritate contractantă, îi revine  
obligaţia de a desemna un Colectiv de Coordonare şi Supervizare (CCS) pentru atribuirea 
fiecărui contract de delegare a serviciului public judeţean de salubrizare potrivit 
prevederilor art. 4 din HGR 71/2007, colective ce vor avea ca responsabilităţi principale 
cele reglementate la alin.(2) din acelaşi text de act normativ, respectiv: 

- fundamentarea deciziei de concesionare; 

- elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de concesiune; 
- stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune. 
Membrii Colectivului de Coordonare şi Supervizare sunt numiţi de autoritatea 

contractantă  din cadrul specialiştilor proprii, care pot fi sprijiniţi în activitatea lor şi de 
către experţi externi, desemnaţi în condiţiile legii, sens în care, propunem aprobarea 
constituirii Colectivelor de Coordonare şi Supervizare pentru atribuirea contractelor de 
delegare a operării infrastructurii create în cadrul Proiectului SMIDS Mureş, în componenţa 
prevăzută în proiectul de hotărâre anexat. 
 
 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit:  Genica Nemeş – Director Executiv 
 
 
 
 


