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Nr. 27094/23.10.2019   PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR. ____  

din ___ octombrie 2019 

 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea funcționării Stației de tratare 

mecanică și biologică Sânpaul 

 

Consiliul Județean Mureș,  

Văzând Referatul de aprobare nr. 27097/23.10.2019 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, 

Raportul Serviciului Juridic precum și Avizele Comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa nr.57/15.10.2019 a Asocierii S.C. Salubris Waste Management 

S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems S.R.L., înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.26410/16.10.2019, 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.60/30.05.2019 privind 

aprobarea unor măsuri pentru asigurarea funcționării la capacitate a Stației de tratare 

mecanică și biologică Sânpaul,  

Având în vedere dispoziţiile art. 13 din Legea serviciului de salubrizare a localităților 

nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, de cele ale art. 9 și ale art. 23 

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

modificările și completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit.„d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„m” 

precum și cele ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ,  

hotărăște: 

 

Art.1. Începând cu data de 16 octombrie 2019, Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.60/30.05.2019 privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea funcționării la 

capacitate a Stației de tratare mecanică și biologică Sânpaul, își încetează  

aplicabilitatea. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Asocierii   S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - 

S.C. Eco Fire Systems S.R.L., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș, 

Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte și Direcției Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea ei la 

îndeplinire. 

PREŞEDINTE 

PÉTER FERENC 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL 

PAUL COSMA 
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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea funcționării Stației de tratare 

mecanică și biologică Sânpaul 

 

 

Prin Hotărârea nr.60 din 30 mai 2019, Consiliului Județean Mureș a aprobat tratarea 

deșeurilor provenite de la agenții economici din județul Mureș care generează deșeuri 

biodegradabile, respectiv  încheierea pentru anul 2019 de către Operator a unor 

contracte cu agenții economici din județul Mureș care generează astfel de deșeuri. 

Această măsura a fost luată în scopul restabilirii dezechilibrului contractual rezultat ca 

urmare a neînceperii activității de colectare și transport a deșeurilor din zonele 2 și 4 

ale județului Mureș.  

Prin adresa nr.57/15.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.26410/16.10.2019, Opetarorul ne comunică că este necesară revizuirea Autorizației 

integrate de mediu nr.MS3/22.03.2016 și ne informează că începând cu data de 16 

octombrie 2019, preia spre tratare doar deșeuri municipale.  

Ca atare, prevederile Hotărârii nr.60 din 30 mai 2019 privind aprobarea unor măsuri 

pentru asigurarea funcționării la capacitate a Stației de tratare mecanică și biologică 

Sânpaul, își încetează aplicabilitatea. 

Conform celor de mai sus, supunem aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea 

unor măsuri pentru reglementarea funcționării Stației de tratare mecanică și biologică 

Sânpaul.  

 

 

Președinte 

Péter Ferenc 

        Nr. 27097/23.10.2019 

           Dosar VI D/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea funcționării Stației de tratare 

mecanică și biologică Sânpaul 

 

 

Județul Mureș a semnat în data de 23.08.2018 Contractul de delegare prin concesiune a 

Activității de Tratare Mecanică și Biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș 

nr.18062/268 (Contract), cu Asocierea S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco 

Fire Systems S.R.L. (Operator). 

Prin Hotărârea nr.60 din 30 mai 2019, Consiliului Județean Mureș a aprobat tratarea 

deșeurilor provenite de la agenții economici din județul Mureș care generează deșeuri 

biodegradabile, respectiv  încheierea pentru anul 2019 de către Operator a unor 

contracte cu agenții economici din județul Mureș care generează astfel de deșeuri. 

Această măsura a fost luată în scopul restabilirii echilibrului contractual rezultat ca 

urmare a neînceperii activității de colectare și transport a deșeurilor din zonele 2 și 4 ale 

județului Mureș.  

Prin adresa nr.57/15.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.26410/16.10.2019, Opetarorul ne comunică că este necesară revizuirea Autorizației 

integrate de mediu nr.MS3/22.03.2016 și ne informează că începând cu data de 16 

octombrie 2019, preia spre tratare doar deșeuri municipale.  

Ca atare, prevederile Hotărârii nr.60 din 30 mai 2019 privind aprobarea unor măsuri 

pentru asigurarea funcționării la capacitate a Stației de tratare mecanică și biologică 

Sânpaul, își încetează aplicabilitatea. 

Conform celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 

reglementarea funcționării Stației de tratare mecanică și biologică Sânpaul, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării consiliului județean. 

Director, 
Valer Bățagă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Gyarmati Iuliana 
Verificat: Radu Spinei 
Verificat: Suciu Călin, Șef serviciu 

    

Nr. 27161/23.10.2019 

   Dosar IB/2 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea 

funcționării la capacitate a Stației de Tratare Mecanică și Biologică Sânpaul 

 

 

 

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

Referatul de aprobare nr. 27097 din  23.10.2019 și Raportul de specialitate al Direcției de 

Dezvoltare Regională și 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 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 localităților, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 și ale art. 23 

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

modificările și completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 173 alin. (1) lit.„d”, 

coroborate cu cele ale alin. (5) lit.„m” din din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.60 din 30 mai 2019 privind aprobarea unor 

măsuri pentru asigurarea funcționării la capacitate a Stației de tratare mecanică și 

biologică Sânpaul, s-a aprobat încheierea pentru anul 2019, de către operatorul Stației de 

tratare mecanică și biologică (STMB) Sânpaul – Asocierea S.C. Salubris Waste Management 

S.R.L. – S.C. Eco Fire System S.R.L., a unor contracte pentru tratarea deșeurilor provenite 

de la agenții economici din județul Mureș care generează deșeuri biodegradabile. 

Operatorul STMB a semnalat că, începând cu data de 16.10.2019, va prelua spre tratare 

doar deșeuri municipale, iar pentru preluarea celorlalte deșeurilor degradabile este 

necesară revizuirea Autorizației Integrate de Mediu nr.MS3/22.03.2016. 

Faţă de cele mai sus arătate, se impune sistarea derogării acordate Operatorului STMB 

Sânpaul, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.60 din 30 mai 2019, în ceea ce 

privește asigurarea cantităților de deșeuri egală cu cea pentru care a fost proiectată Staţia 

TMB Sânpaul.  

Nr. 27461 / 25.10.2019 

Dosar nr. VI/D/1 
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Menționăm că, 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.  

În ceea ce priveşte normele de competenţă incidente, precizăm că 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, potrivit dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit. „d” coroborate cu cele ale alin.(5) 

lit.„m”, 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 aprobarea unor 

măsuri pentru reglementarea funcționării la capacitate a Stației de Tratare Mecanică și 

Biologică Sânpaul, 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 Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. 

 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina – 2 ex. 

Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu 
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