
 

 

         Proiect 

 

HOTĂRÂREA NR. _______ 

din 28 februarie 2019 

privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic 

zonal Sânpaul 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 4367/21.02.2019 a  Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, 

raportul Serviciului Juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea Municipiului Cluj Napoca nr. 579911/1/05.12.2018, de 

acceptare la depozitare de deşeuri în cadrul depozitului de la Sânpaul, precum și adresa 

Ministerului Fondurilor Europene nr. 148/04.01.2019, 

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

aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a operării și administrării 

depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul și efectuarea transportului deșeurilor  

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

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

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

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

nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.9 și art.23 alin.(1) lit.„b” 

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

completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.14 alin.(2) din contractul de delegare 

nr.18920/12I/486/07.10.2016 încheiat cu Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL – SC 

Servicii Salubritate Bucureşti SA,  

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit.„a”, pct. 

13, precum şi al art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e 

Art.1.Se aprobă depozitarea unor deşeuri provenite de la Municipiul Cluj Napoca în cadrul 

depozitului de deşeuri municipale nepericuloase amplasat în localitatea Sânpaul.  

Art.2. (1) În sensul prevederilor art.1, Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL – SC 

Servicii Salubritate Bucureşti SA va încheia un contract cu Operatorul de 

Salubrizare/Generatorul din Municipiul Cluj Napoca, în următoarele condiţii: 

o durata contractului nu va fi mai mare de 10 luni de zile; 

o contractul va înceta de drept în cazul punerii în funcţiune a  Centrului de 

Management Integrat al Deşeurilor Cluj; 

 



 

o cantitatea totală de deşeuri primită din Municipiul Cluj Napoca este acceptată 

la depozitare doar în completarea cantității din aria de delegare până la 

atingerea cantității de 188.843 tone/an - cantitatea totală estimată la nivelul 

contractului nr. 12 I /18920/486/07.10.2016; 

o deşeurile care urmează a fi acceptate la depozitare de la Municipiul Cluj 

Napoca trebuie să fie conforme cu cerinţele stipulate în autorizaţiile emise 

pentru depozit, în special autorizaţia de mediu; 

o nu vor fi acceptate deşeuri provenite din depozite istorice; 

o tariful/tonă de depozitare va fi cel stabilit în cadrul contractului nr. 12 I 

/18920/486/07.10.2016, cu modificările ulterioare, beneficiarul acceptării la 

depozitare, având obligația să achite orice alte costuri generate de această 

operațiune. 

(2) Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA va 

colecta și va vira către Fondul de mediu contribuția pentru economia circulară aferentă 

cantităților depozitate, inclusiv din județul Cluj. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Municipiului 

Cluj Napoca, Asocierii SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti 

SA, Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Mureş 

şi Unităţii de Implementare a Proiectului SMIDS Mureş, care răspund de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

                                    Avizat pentru legalitate 

 SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic 

zonal Sânpaul 

 

 

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

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

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

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

depozitul Sânpaul, judeţul Mureş, cu asocierea S.C. Iridex Group Import Export S.R.L.- 

S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti. Ordinul de începere al activităţii a fost emis cu 

data de 06.02.2017. 

Începând cu luna ianuarie 2018, S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. ne-a notificat 

asupra faptului că nu a fost respectată cantitatea de deşeuri prognozată a fi depozitată 

anual, creând astfel un dezechilibru contractual, care afectează activitatea operatorului.  

În acest context, la data de 05.12.2018, Municipiul Cluj Napoca ne-a solicitat acceptarea 

la depozitare în cadrul depozitului de deşeuri de la Sânpaul, a unei cantităţi de circa 

2.000 tone / lună, pe o perioadă de minim 8 luni. În motivarea solicitării, în adresă se 

precizează următoarele: 

 Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj nu este 

finalizat, respectiv Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Feleacu nu 

este încă funcţional, estimându-se faptul că acesta va fi pus în funcţiune peste 

8-10 luni; 

 Depozitarea deşeurilor din municipiul Cluj-Napoca se realizează începând cu 

anul 2015 pe o platformă de stocare temporară aflată în administrarea 

R.A.D.P. Cluj-Napoca; 

 prin Notificarea nr. 22695/26.11.2018 a Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului Cluj se pune în vedere administratorului platformei intensificarea 

activității de sortare/valorificare și eliminare a deşeurilor din rampă, către 

operatori economici autorizaţi în scopul scăderii gradului de ocupare din 

rampă; 

 Deșeurile municipale din incinta platformei de stocare temporară sunt deşeuri 

nepericuloase, prevăzute în Autorizaţia Integrată de Mediu. 

Drept urmare am solicitat punctul de vedere al Ministerului Fondurilor Europene în 

ceea ce priveşte posibilitatea acceptării acestei solicitări. Răspunsul primit din partea 

Nr.4367/21.02.2019 
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acestuia stipulează că este posibilă acceptarea, cu condiţia respectării următoarelor 

cerințe: 

o situaţia să fie excepţională, tranzitorie și cu o durată limitată de timp, 

justificarea putând fi că municipiul Cluj-Napoca nu are încă acces la 

infrastructura proprie de depozitare; 

o cantitatea de deşeuri primită în total (din aria de delegare și din afara ei) să 

nu depăşească cantitatea totală estimată la nivelul contractului; 

o deşeurile care sunt acceptate la depozit trebuie să fie conforme cu cerinţele 

stipulate în autorizaţiile emise pentru depozit, în special autorizaţia de mediu; 

o existența unei evaluări/unui audit independent, efectuată/efectuat la nivelul 

operatorului, care să demonstreze faptul că acesta nu beneficiază de avantaje 

economice de natură a distorsiona concurența; 

o definirea sub aspect contractual a modalităţii de contractare a serviciilor 

operatorului depozitului de deşeuri. 

În sensul celor menţionate de Ministerul Fondurilor Europene, prin adresa înregistrată la 

sediul Consiliului Judeţean Mureş, nr. 3256/11.02.2019, S.C. Iridex Group Import Export 

S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti ne-a transmis Raportul de evaluare 

privind acceptarea deşeurilor provenite din judeţul Cluj la Depozitul conform de 

deşeuri municipale nepericuloase amplasat în localitatea Sânpaul, judeţul Mureş, 

realizat de expert Cornel Florea – Gabrian, anexat prezentei, din care rezultă că prin 

acceptarea cantităţii de deşeuri de pe raza municipiului Cluj Napoca, nu se vor produce 

efecte de concurență neloială și nu se vor genera beneficii pentru operator. 

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

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Raport de specialitate 

privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic 

zonal Sânpaul 

 

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

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

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

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

depozitul Sânpaul, judeţul Mureş, cu asocierea S.C. Iridex Group Import Export S.R.L.- 

S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti. Ordinul de începere al activităţii a fost emis cu 

data de 06.02.2017. 

Începând cu luna ianuarie 2018, S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. ne-a notificat 

asupra faptului că nu a fost respectată cantitatea de deşeuri prognozată a fi depozitată 

anual, creând astfel un dezechilibru contractual, care afectează activitatea operatorului.  

În acest context, la data de 05.12.2018, Municipiul Cluj Napoca ne-a solicitat acceptarea 

la depozitare în cadrul depozitului de deşeuri de la Sânpaul, a unei cantităţi de circa 

2.000 tone / lună, pe o perioadă de minim 8 luni. În motivarea solicitării, în adresă se 

precizează următoarele: 

 Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj nu este 

finalizat, respectiv Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Feleacu nu 

este încă funcţional, estimându-se faptul că acesta va fi pus în funcţiune peste 

8-10 luni; 

 Depozitarea deşeurilor din municipiul Cluj-Napoca se realizează începând cu 

anul 2015 pe o platformă de stocare temporară aflată în administrarea 

R.A.D.P. Cluj-Napoca; 

 prin Notificarea nr. 22695/26.11.2018 a Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului Cluj se pune în vedere administratorului platformei intensificarea 

activității de sortare/valorificare și eliminare a deșeurilor din rampă, către 

operatori economici autorizați în scopul scăderii gradului de ocupare din 

rampă; 

 Deșeurile municipale din incinta platformei de stocare temporară sunt deșeuri 

nepericuloase, prevăzute în Autorizaţia Integrată de Mediu. 

Drept urmare am solicitat punctul de vedere al Ministerului Fondurilor Europene în 

ceea ce priveşte posibilitatea acceptării acestei solicitări. Răspunsul primit din partea 

acestuia stipulează că este posibilă acceptarea, cu condiţia respectării următoarelor 

cerințe: 

o situaţia să fie excepţională, tranzitorie și cu o durată limitată de timp, 

justificarea putând fi că municipiul Cluj-Napoca nu are încă acces la 

infrastructura proprie de depozitare; 

Nr.4369/21.02.2019 

Dosar I/D/3 
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o cantitatea de deşeuri primită în total (din aria de delegare și din afara ei) să 

nu depăşească cantitatea totală estimată la nivelul contractului; 

o deşeurile care sunt acceptate la depozit trebuie să fie conforme cu cerinţele 

stipulate în autorizaţiile emise pentru depozit, în special autorizaţia de mediu; 

o existența unei evaluări/unui audit independent, efectuată/efectuat la nivelul 

operatorului, care să demonstreze faptul că acesta nu beneficiază de avantaje 

economice de natură a distorsiona concurența; 

o definirea sub aspect contractual a modalităţii de contractare a serviciilor 

operatorului depozitului de deşeuri. 

În sensul celor menţionate de Ministerul Fondurilor Europene, prin adresa înregistrată la 

sediul Consiliului Judeţean Mureş, nr. 3256/11.02.2019, S.C. Iridex Group Import Export 

S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti ne-a transmis Raportul de evaluare 

privind acceptarea deşeurilor provenite din judeţul Cluj la Depozitul conform de 

deşeuri municipale nepericuloase amplasat în localitatea Sânpaul, judeţul Mureș, 

realizat de expert Cornel Florea – Gabrian, din care rezultă că prin acceptarea cantităţii 

de deşeuri de pe raza municipiului Cluj Napoca, nu se vor produce efecte de concurență 

neloială și nu se vor genera beneficii pentru operator. 

S.C. Iridex Group Import Export S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti va putea 

semna un contract cu Operatorul de Salubrizare din Municipiul Cluj Napoca, doar în 

următoarele condiții: 

o durata contractului nu va fi mai mare de 10 luni de zile; 

o contractul va înceta de drept în cazul punerii în funcţiune a  Centrului de 

Management Integrat al Deşeurilor Cluj; 

o cantitatea totală de deşeuri primită din Municipiul Cluj Napoca este acceptată 

la depozitare doar în completarea cantității din aria de delagre până la 

atingerea cantității de 188.843 tone/an - cantitatea totală estimată la nivelul 

contractului nr. 12 I /18920/486/07.10.2016; 

o deşeurile care urmează a fi acceptate la depozitare de la Municipiul Cluj 

Napoca trebuie să fie conforme cu cerinţele stipulate în autorizaţiile emise 

pentru depozit, în special autorizaţia de mediu; 

o nu vor fi acceptate deşeuri provenite din depozite istorice; 

o tariful/tonă de depozitare va fi cel stabilit în cadrul contractului nr. 12 I 

/18920/486/07.10.2016, cu modificările ulterioare, beneficiarul acceptării la 

depozitare, având obligația să achite orice alte costuri generate de această 

operațiune. 

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri 

pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul, poate supus dezbaterii 

și aprobării consiliului județean. 

Director executiv 

Valer Băţaga 
 

Întocmit: Stan Sorin, consilier 

Verificat: Radu Spinei, consilier  

Verificat: Călin Suciu, șef serviciu 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea la 

depozitul ecologic zonal Sânpaul  

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, 

cu expunerea de motive nr. 4367 din 21.02.2019 și raportul de specialitate al 

Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, obiectul de 

reglementare al actului administrativ îl constituie aprobarea depozitării unor 

deșeuri provenite de la Municipiul Cluj Napoca în cadrul depozitului de deșeuri 

municipale nepericuloase de la Sânpaul.  

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

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

completările ulterioare, ale art.9 și art.23 alin.(1) lit.„b” din Legea serviciilor 

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

ulterioare, prevederile art.14 alin.(2) din contractul de delegare 

nr.18920/12I/486/07.10.2016 încheiat cu Asocierea S.C. Iridex Group Import Export 

S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., precum şi dispoziţiile art. 91 alin. 

(1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit.„a” pct. 13 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit dispoziţiilor art.13 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele ale art.23 

alin.(1) lit.„b” din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, raporturile juridice dintre autorităţile 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi operatorii serviciului de 

salubrizare sunt reglementate prin hotărâri privind atribuirea şi încheierea 

contractelor de delegare a gestiunii serviciului.  

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

Legea nr.51/2006, autorităţile administraţiei publice locale monitorizează și 

exercită controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice – 

conform prevederilor art.9 alin.(2) lit.„e” din acelaşi text de lege.  

Nr. 4377/21.02.2019 

Dosar. VI/D/1 
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Conform prevederilor art.14 alin.(2) din Contractul nr.12I/18920/486/07.10.2016, 

„(…) Este interzisă acceptarea, în vederea eliminării prin depozitare a oricăror 

deșeuri neconforme cu deșeurile prevăzute de legislația în vigoare a fi eliminate 

prin depozitare – prin depozite de deșeuri nepericuloase, fie că acestea provin din 

Aria de Delegare, fie că acestea, cu aprobarea specifică a AC, provin din afara 

Ariei de Delegare. (…)”. 

Din prevederile contractuale mai sus citate reiese că, depozitarea unor deșeuri care 

provin din afara Ariei de Delegare este supusă aprobării autorităţilor deliberative. 

Față de caracterul excepțional al măsurii temporare de a accepta depozitarea unor 

deșeuri din afara ariei de delegare a operatorului depozitului și care să împiedice 

sancționarea pentru încălcarea legislației în ceea ce privește depozitarea, 

acceptarea depozitării acestor deșeuri se face cu impunerea unor condiții în 

contractul care va fi încheiat între operatorul depozitului - Asocierea SC Iridex 

Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA și operatorul de 

Salubrizare/Generatorul din Municipiul Cluj Napoca, conform recomandărilor 

transmise de Ministerul Fondurilor Europene prin adresa nr. 148/04.01.2019. 

Nu în ultimul rând, potrivit dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit. „d” coroborate cu cele 

ale alin.(5) lit.„a” pct.13, consiliul judeţean asigură cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice serviciile comunitare de utilitate publică de interes 

judeţean.  

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

stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deșeurilor la depozitul ecologic zonal 

Sânpaul, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării 

plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

 

Director executiv, 

Genica Nemeş   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  

Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu  
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