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PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.  

din 30 mai 2019 

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

06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de sortare, compostare 

și transfer (inclusiv transport la TMB / DDN) prin exploatarea stației de sortare, 

compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.12359/24.05.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare 

Proiecte nr. 12363/24.05.2019, Raportul Serviciului Juridic nr.  12415/24.05.2019, precum 

şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 84/09.08.2018 privind 

aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a operării Stației 

de Transfer, Sortare şi Compostare de la Cristești–Vălureni, județul Mureș – Proiect ”Sistem 

de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș”, 

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.9, 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.14 și art.35 din 

nr.19.100/683/11i/06.09.2018,   

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, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul nr.19.100/683/11i/06.09.2018 

de delegare prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer (inclusiv 

transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la 

Cristești, din cadrul SIMDS Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze actul adiţional 

prevăzut la art.1. 

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

Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, Direcţiei Economice 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 aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 

19.100/683/11i/06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de sortare, 

compostare și transfer (inclusiv transport la TMB / DDN) prin exploatarea stației 

de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș 

 

 

În data de 06.09.2018 a avut loc semnarea contractului nr. 19.100/683/11i/06.09.2018 

privind delegarea prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer 

(inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer 

de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș. 

Conform prevederilor art.14, alin.(2) din Secțiunea 3 – Condiții speciale de Contract 

„Pentru activitatile de Salubrizare delegate in conformitate cu Contractul termenul de 

Arie a Serviciului reprezinta Aria de colectare de pe care se aduna deseurile la Stația de 

Sortare, Compostare şi Transfer Tg Mures-Cristești astfel: 

 Pentru deseurile solide reciclabile, in trei fluxuri (Hartie/Carton, Plastic/Metal şi 

Sticla) aria este reprezentata de zonele 1 – Sanpaul (doar grupul de localitati arondate 

SSCT Cristesti, dupa cum reiese din Regulamentul Serviciului) si 2 - Tg Mures; 

 Pentru deseurile biodegradabile, din alimentatie, din parcuri si gradini, din piete, 

precum si a deseurilor de la utilizatori non casnici cu obiect de activitate hoteluri-

restaurante-alimentatie aria este reprezentata de zona 2 – Tg Mures 

 Pentru deseurile reziduale, deseurile colectate din zona 2 Tg Mures.” 

Însă, conform estimărilor de cantități de deșeuri realizată pentru întocmirea 

documentațiilor de licitații de colectare și transport al deșeurilor, a rezultat că din zonele 

1 și 2 nu se va colecta o cantitate suficientă de deșeuri pentru a asigura utilizarea SSCT la 

capacitatea proiectată a stației de sortare: 28000 t/an, respectiv a stației de compostare: 

10000 t/an. 

Astfel, în vederea eficientizării sistemului de gestionare a deșeurilor și asigurării unor 

cantități suficiente de deșeuri, prin intermediul contractelor de colectare și transport al 

deșeurilor, următoarele fluxuri vor ajunge la SSCT Cristești: 

   Nr. 12.359 / 24.05.2019 

   Dosar VI/D/1 
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Zona 1 Sânpaul 

Tip deșeuri Facilitate unde va fi transportat 
Corespunde ariei de servicii din 
cadrul Contractului de delegare 

a operării SSCT 

Hârtie/carton Stația de sortare Cristești 
NU, era cuprins doar grupul de 

localități arondate SSCT 
Cristești 

Plastic Stația de sortare Cristești 

Metal  Stația de sortare Cristești 

Sticlă Stația de sortare Cristești 

Deșeuri verzi (din 
parcuri și grădini)  

Stația de compostare Cristești NU 

 

Zona 2 Târgu Mureș 

Tip deșeuri 
Facilitate unde va fi 

transportat 

Corespunde ariei de servicii 
din cadrul Contractului de 
delegare a operării SSCT 

Biodegradabile, cu excepția 
deșeurilor verzi și a deșeurilor 
biodegradabile colectate separat 
de la 80% din gospodării 
individuale din UAT Tg.Mureș 

Stația de transfer 
Cristești  

DA 

Deșeuri biodegradabile de pe 
raza UAT Tg. Mureș de la 80% din 
gospodării individuale  

Stația de compostare 
Cristești 

Hârtie/carton 
Stația de sortare 
Cristești  

DA 

Plastic 
Stația de sortare 
Cristești  

Metal  
Stația de sortare 
Cristești  

Sticlă 
Stația de sortare 
Cristești  

Reziduale plus altele 
Stația de transfer 
Cristești 

Deșeuri verzi (din parcuri și 
grădini)  

Stația de compostare 
Cristești 

 

Zona 4 Reghin 

Tip deșeuri 
Facilitate 

intermediară unde 
va fi transportat 

Facilitate finală 
unde va fi 

transportat 

Corespunde ariei de servicii 
din cadrul Contractului de 
delegare a operării SSCT 

Hârtie/carton 
Stația de transfer 
Reghin  

Stația de sortare 
Cristești  

NU 

Plastic 
Stația de transfer 
Reghin  

Stația de sortare 
Cristești  

Metal  
Stația de transfer 
Reghin  

Stația de sortare 
Cristești  

Sticlă 
Stația de transfer 
Reghin  

Stația de sortare 
Cristești  

Deșeuri verzi (din 
parcuri și grădini)  

Stația de transfer 
Reghin  

Stația de 
compostare 
Cristești  
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De asemenea, toate deșeurile reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă, deșeuri 

verzi din parcuri și grădini) colectate din localitățile rurale din zona 3 Sighișoara și toate 

localitățile din zonele 5 Târnăveni, 6 Bălăușeri și 7 Râciu, vor fi dirijate, prin intermediul 

stațiilor de transfer, Bălăușeri, Târnăveni și Râciu, către stațiile de sortare și compostare 

din cadrul SSCT. 

 

În acest context, în vederea armonizării prevederilor contractelor de colectare și transport 

deșeuri cu 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, propunem 

modificarea ariei de servicii şi încheierea unui act adiţional în acest sens la contractul nr. 

19.100/683/11i/06.09.2018. 

Faţă de considerentele mai sus arătate supunem spre aprobare proiectul de act 

administrativ anexat prezentei. 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul nr. 19.100/683/11i/06.09.2018 de delegare prin concesiune a 

activităților de sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB / DDN) 

prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din 

cadrul SIMDS Mureș 

 

 

În data de 06.09.2018 a avut loc semnarea contractului nr. 19.100/683/11i/06.09.2018 

privind delegarea prin concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer 

(inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer 

de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș. 

Conform prevederilor art.14, alin.(2) din Secțiunea 3 – Condiții speciale de Contract 

„Pentru activitatile de Salubrizare delegate in conformitate cu Contractul termenul de 

Arie a Serviciului reprezinta Aria de colectare de pe care se aduna deseurile la Stația de 

Sortare, Compostare şi Transfer Tg Mures-Cristești astfel: 

 Pentru deseurile solide reciclabile, in trei fluxuri (Hartie/Carton, Plastic/Metal şi 

Sticla) aria este reprezentata de zonele 1 – Sanpaul (doar grupul de localitati arondate 

SCST Cristesti, dupa cum reiese din Regulamentul Serviciului) si 2 - Tg Mures; 

 Pentru deseurile biodegradabile, din alimentatie, din parcuri si gradini, din piete, 

precum si a deseurilor de la utilizatori non casnici cu obiect de activitate hoteluri-

restaurante-alimentatie aria este reprezentata de zona 2 – Tg Mures 

 Pentru deseurile reziduale, deseurile colectate din zona 2 Tg Mures.” 

Însă, conform estimărilor de cantități de deșeuri realizată pentru întocmirea 

documentațiilor de licitații de colectare și transport al deșeurilor, a rezultat că din zonele 

1 și 2 nu se va colecta o cantitate suficientă de deșeuri pentru a asigura utilizarea SSCT la 

capacitatea proiectată a stației de sortare: 28000 t/an, respectiv a stației de compostare: 

10000 t/an. 

Astfel, în vederea eficientizării sistemului de gestionare a deșeurilor și asigurării unor 

cantități suficiente de deșeuri, prin intermediul contractelor de colectare și transport al 

deșeurilor, următoarele fluxuri vor ajunge la SSCT Cristești: 

Zona 1 Sânpaul 

Tip deșeuri Facilitate unde va fi transportat 
Corespunde ariei de servicii 
din cadrul Contractului de 
delegare a operării SSCT 

Hârtie/carton Stația de sortare Cristești 
NU, era cuprins doar grupul 
de localități arondate SCST 

Cristești 

Plastic Stația de sortare Cristești 

Metal  Stația de sortare Cristești 

Sticlă Stația de sortare Cristești 

Deșeuri verzi (din 
parcuri și grădini)  

Stația de compostare Cristești NU 

 Nr. 12.363/24.05.2019 

            Dosar VI/D/1 
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Zona 2 Târgu Mureș 

Tip deșeuri 
Facilitate unde va 

fi transportat 

Corespunde ariei de servicii 
din cadrul Contractului de 
delegare a operării SSCT 

Biodegradabile, cu excepția 
deșeurilor verzi și a deșeurilor 
biodegradabile colectate separat 
de la 80% din gospodării 
individuale din UAT Tg.Mureș 

Stația de transfer 
Cristești  

DA 

Deșeuri biodegradabile de pe raza 
UAT Tg. Mureș de la 80% din 
gospodării individuale  

Stația de 
compostare Cristești 

Hârtie/carton 
Stația de sortare 
Cristești  

DA 

Plastic 
Stația de sortare 
Cristești  

Metal  
Stația de sortare 
Cristești  

Sticlă 
Stația de sortare 
Cristești  

Reziduale plus altele 
Stația de transfer 
Cristești 

Deșeuri verzi (din parcuri și 
grădini)  

Stația de 
compostare Cristești 

 

Zona 4 Reghin 

Tip deșeuri 
Facilitate 

intermediară unde 
va fi transportat 

Facilitate finală 
unde va fi 

transportat 

Corespunde ariei de servicii 
din cadrul Contractului de 
delegare a operării SSCT 

Hârtie/carton 
Stația de transfer 
Reghin  

Stația de 
sortare Cristești  

NU 

Plastic 
Stația de transfer 
Reghin  

Stația de 
sortare Cristești  

Metal  
Stația de transfer 
Reghin  

Stația de 
sortare Cristești  

Sticlă 
Stația de transfer 
Reghin  

Stația de 
sortare Cristești  

Deșeuri verzi (din 
parcuri și grădini)  

Stația de transfer 
Reghin  

Stația de 
compostare 
Cristești  

 

De asemenea, toate deșeurile reciclabile (hârtie/carton, plastic, metal, sticlă, deșeuri 

verzi din parcuri și grădini) colectate din localitățile rurale din zona 3 Sighișoara și toate 

localitățile din zonele 5 Târnăveni, 6 Bălăușeri și 7 Râciu, vor fi dirijate, prin intermediul 

stațiilor de transfer, Bălăușeri, Târnăveni și Râciu, către stațiile de sortare și compostare 

din cadrul SSCT. 

Art.28 din Secțiunea 3 – Condiții speciale de Contract, a contractului nr. 

19.100/683/11i/06.09.2018, prevede următoarele: 

„… 

Delegatul este obligat la plata penalităţilor contractuale în caz de neîndeplinire a 

obligaţiilor sale, inclusiv pentru următoarele obligaţii, în cuantumul stipulat în continuare: 
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… 

c) Acceptarea la SSCT a unor Deșeuri care provin de la Operatori de Salubrizare din 

afara Ariei Delegării, cu nerespectarea fluxului de Deșeuri prevăzut la Articolul 14 („Fluxul 

Deșeurilor”) sau de la persoane fizice sau persoane juridice care nu sunt Generatori 

conform definiţiei din Articolul 1 („Definiţii şi interpretare”) al prezentului Contract şi prin 

urmare care nu pot preda aceste Deșeuri la SSCT sau acceptarea de Deșeuri care nu 

îndeplinesc condiţiile stabilite în Autorizaţii, în special autorizaţiile de mediu, pentru a fi 

acceptate la SSCT - penalități în cuantum de 1% din veniturile anuale ale Delegatului; 

…” 

 

În același timp, art.14 din Secțiunea 3 – Condiții speciale de Contract prevede 

următoarele: 

„(4) Delegatarul isi rezerva dreptul de a decide modificarea ariei de servicii in 

concordanta cu contractul si legile aplicabile, din proprie initiativa sau la cererea expresa 

si justificata a Delegatului.  

Modificarile au in vedere in primul rand asigurarea functionarii la capacitatea proiectata 

a SSCT Cristesti-Valureni, in primul rand prin transferul in vederea sortarii si recuperarii 

de materiale a deseurilor colectate separat in celelalte zone de salubrizare/transfer din 

judetul Mures prin intermediul statiilor de transfer existente in aceste zone, dar si pentru 

acoperirea capacitatii de la terti (colectori informali, colectori autorizati, Operatori 

pentru Preluarea responsabilitatilor de Reciclare, etc. 

(5) Delegatul, luand la cunostinta decizia Delegatarului cu privire la modificarea ariei de 

servicii va face propuneri pentru acte aditionale la contract, corespunzator includerii ori 

excluderii, maririi, micsorarii sau schimbarilor ariei de servicii.” 

 

În acest context, în vederea armonizării prevederilor contractelor de colectare și transport 

deșeuri cu 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, propunem 

modificarea ariei de servicii şi încheierea unui act adiţional în acest sens la contractul nr. 

19.100/683/11i/06.09.2018. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, considerăm că proiectul de hotărâre privind 

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

fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

Director executiv 

Valer Băţaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Gorea Ágnes 
Verificat: Șef serviciu Călin Suciu 
2 exemplare 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul nr.19100/68311i/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  

 

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

expunerea de motive nr.12359/24.05.2019 și raportul de specialitate al Direcţiei de 

Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte nr.12363/24.05.2019,  

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, prin actul adiţional la 

contractul nr.19100/683/11i/06.09.2018 supus aprobării, se reglementează extinderea 

Ariei Serviciului, care reprezintă Aria de colectare de pe care se adună deșeurile la 

Stația de Sortare, Compostare și Transfer Târgu Mureș - Cristești.  

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, art.23 alin.(1), lit.„b” din Legea serviciilor 

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

prevederile art.14 din contractul nr. 19100/683/11i/06.09.2018 încheiat cu Asocierea 

S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A. – S.C. 

Iridex Group Salubrizare S.R.L., reprezentată prin liderul asocierii S.C. Iridex Group 

Import Export S.R.L., 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. 

Extinderea Ariei Serviciului este necesară în vederea eficientizării sistemului de 

gestionare a deșeurilor și asigurării unor cantități suficiente de deșeuri, întrucât potrivit 

estimărilor de deșeuri relizată pentru întocmirea documentațiilor de licitații de 

colectare și transport al deșeurilor, a rezultat că din zonele care fac parte din Aria 

Serviciului nu se va colecta o cantitate suficientă de deșeuri pentru a asigura utilizarea 

Stației de Sortare, Compostare și Transfer la capacitatea proiectată. 

Nr. 12.415 /24.05.2019 

Dosar. VI/D/1  
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Conform prevederilor art.7 lit.„c” pct.2 și 3 din Contractul nr.19100/683/11i din 

06.09.2018, „Delegatarul are următoarele obligații, pe care însă le va exercita în 

corelare cu regulamentele, politicile tarifare, programele și strategiile de dezvoltare 

adoptate în cadrul CJ Mureș, pentru Aria Delegării: (…) c) să verifice periodic: (…) 2. 

îndeplinirea Indicatorilor de Performanță; 3. menținerea echilibrului contractual (…)”. 

De asemenea, potrivit art.14 alin.(4) din contract „Delegatarul își rezervă dreptul de a 

decide modificarea ariei de servicii în concordanță cu contractul și legile aplicabile, din 

proprie inițiativă sau la cererea expresă și justificată a Delegatului.” 

Astfel, în conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.211/2011, privind regimul 

deșeurilor, cu modificările și 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.  

Totodată, 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.  

Conform prevederilor art.35 alin.(1) din Contractul nr.19100/68311i/06.09.2018, 

modificarea acestuia se face numai prin act adiţional încheiat în scris între părţile 

contractante.  

Astfel, atât încheierea, cât şi modificarea contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului sunt supuse aprobării autorităţilor deliberative.  

Analizând conţinutul actului adiţional supus aprobării, apreciem că acesta respectă și 

reflectă dispozițiile legale şi contractuale în considerarea cărora urmează a fi încheiat, 

respectiv se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților semnatare.  

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

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

serviciilor publice comunitare de utilitate publică de interes judeţean.  

Precizăm că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-82, 

raportate la cele ale art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

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

încheierii unui act adiţional la contractul nr.19100/68311i/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, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și 

aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

Director executiv, 

Genica Nemeş   
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