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Nr. 33357/12.12.2019 

PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.  

din 20 decembrie 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 Referatului de aprobare nr. 33358/12.12.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

Proiecte nr. 33412/12.12.2019, Raportul Serviciului Juridic nr. 33532/13.12.2019, precum 

şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea nr.213 din data de 26.09.2019 a Asocierii S.C. IRIDEX GROUP 

IMPORT EXPORT S.R.L. – S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. – S.C. IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE S.R.L., reprezentată prin liderul asocierii SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT 

SRL, completată prin adresa nr.1.280/28.11.2019, 

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, precum și de cele ale art.35, alin.(1) din contractul de delegare 

nr.19.100/683/11i/06.09.2018, 

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

art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, 

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 şi Direcţiei Economice din 

cadrul Consiliului Judeţean Mureş, 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 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 SMIDS 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 SMIDS Mureș. 

Devizul de întreținere și reparații la SSCT Cristești, anexă la Caietul de sarcini, parte 

a contractului de delegare, cuprinde lucrările a căror realizare le-a asumat 

Delegatul. 

Cu ocazia întocmirii procesului-verbal de predare-primire a bunurilor mobile și 

imobile aferente stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, anexă la 

ordinul de începere nr.27.835/18.12.2018, în Anexa 2 la procesul-verbal au fost 

consemnate defecțiunile constatate, remedierea cărora nu este în sarcina 

Delegatului. 

Prin adresa nr. 195/11.09.2019, Delegatul ne-a înaintat o propunere de revizuire a 

devizului de întreținere și reparații, astfel încât acesta să cuprindă toate lucrările 

asumate odată cu semnarea contractului, precum și defecțiunile constatate cu ocazia 

predării-primirii bunurilor mobile și imobile aferente stației de sortare, compostare și 

transfer de la Cristești. 

În urma solicitărilor Delegatarului, propunerea a fost completată prin adresa nr. 

213/26.09.2019 (înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.23.287/11.09.2019), 

adresa nr.235/22.10.2019 (înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.26.967/22.10.2019), e-mail-ul din data de13.11.2019 (înregistrat la Consiliul 

Județean Mureș cu nr.29.619/14.11.2019) și adresa nr.1.280/28.11.2019 (înregistrată 

la Consiliul Județean Mureș cu nr.31.468/28.11.2019). 

Prin acestea, Delegatul a confirmat faptul că prin pozițiile cuprinse în Anexa 9 

revizuită Delegatul va realiza toate lucrările de întreținere și reparații la SSCT 

Cristești asumate prin încheierea contractului și pe cele consemnate în Anexa 2 la 

Procesul-verbal de predare-primire a bunurilor mobile și imobile aferente stației de 

sortare, compostare și transfer de la Cristești, fără a depăși valoarea estimată inițial. 

   Nr. 33358/12.12.2019 

   Dosar VI/D/1 
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Aceste sume urmează să fie recuperate ulterior de către Delegat, fiind incluse în 

tariful de sortare din contractul de delegare. 

Din devizul de întreținere și reparații se elimină poziția 31 referitoare la remedierea 

instalației de apă menajeră și tehnologică, având în vedere că aceste lucrări urmează 

să fie realizate în cadrul contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări de 

montaj și punere în funcțiune instalații hidromecanice, electrice și automatizare 

proces la stația de pompare apă potabilă, pentru obiectivul de investiții „Stația de 

sortare–transfer–compostare Cristești, județul Mureș“, încheiat de către Delegatar în 

04.11.2019. 

Având în vedere că propunerea Delegatului de a realiza toate reparaţiile, înlocuirile 

și reabilitările necesare bunei funcționări a stației, este în conformitate cu 

prevederile art. 456 din Caietul de sarcini, considerăm că aceasta este întemeiată. 

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 SMIDS 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 SMIDS Mureș. 

Devizul de întreținere și reparații la SSCT Cristești, anexă la Caietul de sarcini, parte a 

contractului de delegare, cuprinde lucrările a căror realizare le-a asumat Delegatul. 

Cu ocazia întocmirii procesului-verbal de predare-primire a bunurilor mobile și imobile 

aferente stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, anexă la ordinul de 

începere nr.27.835/18.12.2018, în Anexa 2 la procesul-verbal au fost consemnate 

defecțiunile constatate, remedierea cărora nu este în sarcina Delegatului. 

Prin adresa nr. 195/11.09.2019, Delegatul ne-a înaintat o propunere de revizuire a 

devizului de întreținere și reparații, astfel încât acesta să cuprindă toate lucrările asumate 

odată cu semnarea contractului, precum și defecțiunile constatate cu ocazia predării-

primirii bunurilor mobile și imobile aferente stației de sortare, compostare și transfer de la 

Cristești. 

În urma solicitărilor Delegatarului, propunerea a fost completată după cum urmează: 

 Prin adresa nr. 213/26.09.2019 (înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.23.287/11.09.2019) Delegatul a transmis devizele actualizate pentru lucrările 

cuprinse inițial cât și devize estimative pentru remedierea defecțiunilor cuprinse în 

Anexa 2 la procesul-verbal de predare-primire a bunurilor mobile și imobile aferente 

stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești. 

 Prin adresa nr.235/22.10.2019 (înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.26.967/22.10.2019) și e-mail-ul din data de 13.11.2019 (înregistrat la Consiliul 

Județean Mureș cu nr.29.619/14.11.2019) Delegatul a transmis documente justificative 

privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații asumate odată cu semnarea 

contractului. 

 Prin adresa nr.1.280/28.11.2019 (înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.31.468/28.11.2019) Delegatul a confirmat următoarele: 

o Prin propunerea transmisă se elimină în integralitate defecțiunile constatate la 

SSCT Cristești, și anume atât lucrările de întreținere și reparații la SSCT Cristești 

asumate prin încheierea contractului, pe cele consemnate în Anexa 2 la Procesul-

verbal de predare-primire, cât și pe cele constatate în cursul anului 2019. 

 Nr. 33.412/12.12.2019 

            Dosar VI/D/1 
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o Finanțarea lucrărilor se va asigura din sumele rămase neconsumate la pozițiile de 

remedieri utilaje asumate ca obligație contractuală prin tariful de sortare din 

Contractul de delegare. 

o Din devizul de întreținere și reparații se elimină poziția 31 referitoare la 

remedierea instalației de apă menajeră și tehnologică, având în vedere că aceste 

lucrări urmează să fie realizate în cadrul contractului de servicii de proiectare și 

execuție lucrări de montaj și punere în funcțiune instalații hidromecanice, electrice 

și automatizare proces la stația de pompare apă potabilă, pentru obiectivul de 

investiții „Stația de sortare–transfer–compostare Cristești, județul Mureș“, încheiat 

de către Delegatar în 04.11.2019. 

În conformitate cu prevederile art. 456 din Caietul de sarcini: 

„Operatorul trebuie sa execute toate reparatiile, inlocuirile si reabilitarile, asa cum ele 

devin necesare pentru buna functionare a Unitatii, cu respectarea Manualelor de 

Intretinere si Reparatii. Costurile de intretinere (preventiva si curenta), cu reparatiile 

curente programate sunt incluse in tarif, la fel ca si piesele de schimb si vor fi suportate 

de operator. Inlocuirile si reabilitarile, se realizeaza din Fondul IID constituit de AC , pe 

baza solicitarilor justificate scrise ale Operatorului. 

Sunt obligatorii, pe toata durata contractului, reparațiile, înlocuirile și reabilitările cu 

privire la : 

Statia de Sortare, Compostare si Transfer si oricare parte a acesteia, incluzand: 

 Clădirile administrative, grupurile sanitare, vestiarele, locul de masă; 

 Atelierele de reparaţii ţi întretinere, garajele; 

 Parcările, aleile, căile de acces; 

 Halele de procesare propriu-zise: 

 Sistemul de colectare, tratare si eliminare a levigatului si a produselor rezultate 

 Sistemul de colectare si tratare a  apelor de suprafata 

 Sistemul de gestiune a apelor subterane; 

 Sistemul de reducere a emisiilor in atmosfera; 

 Amplasamentul si oricare parte a sa, incluzand spaţiile verzi şi vegetaţia; 

 Amplasamentele din exterior afectate de operarea Staţiei. 

 Echipamentele si instalatiile de sortare, compostare si transfer si a celor auxiliare 

si de asigurare a utilitatilor; 

 Vehiculele de transport.” 

Având în vedere că propunerea Delegatului de a realiza toate reparaţiile, înlocuirile și 

reabilitările necesare bunei funcționări a stației, este în conformitate cu prevederile art. 

456 din Caietul de sarcini, considerăm că aceasta este întemeiată. 

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.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 

 

 

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

referatul de aprobare nr. 33358 din 12.12.2019 și în considerarea celor cuprinse în raportul de 

specialitate al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi 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 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, devizul de întreținere și 

reparații la stația de sortare, compostare și transfer (SSCT) Cristești, anexă la Caietul de 

sarcini, parte a contractului de delegare, cuprinde lucrările a căror realizare şi-a asumat-o 

Delegatul. 

Pe de altă parte, cu ocazia întocmirii predării-primirii bunurilor mobile și imobile aferente 

SCCT Cristești, au fost constatate o serie de defecţiuni – a căror remediere nu este în sarcina 

Delegatului. Acestea au fost consemnate în Anexa 2 la procesul-verbal de predare-primire. 

În acest context, operatorul staţiei a propus revizuirea devizului de întreținere și reparații, 

astfel încât acesta să cuprindă toate lucrările asumate odată cu semnarea contractului, 

precum și cele necesare remedierii defecțiunilor constatate cu ocazia predării-primirii 

bunurilor mobile și imobile aferente SCCT Cristești.  

Din devizul de întreținere și reparații iniţialse elimină poziția 31 referitoare la remedierea 

instalației de apă menajeră și tehnologică, având în vedere că aceste lucrări urmează să fie 

realizate în cadrul contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări de montaj și 

punere în funcțiune instalații hidromecanice, electrice și automatizare proces la stația de 

pompare apă potabilă, pentru obiectivul de investiții „Stația de sortare–transfer–compostare 

Cristești, județul Mureș“, încheiat de către Delegatar în 04.11.2019. 

     Nr.33532/13.12.2019 

     Dosar nr. VI/D/1 

 

 

 



2/2 

 

Având în vedere că propunerea Delegatului de a realiza toate reparaţiile, înlocuirile și 

reabilitările necesare bunei funcționări a stației, este în conformitate cu prevederile art. 

456din Caietul de sarcini, compartimentul de resort apreciază că aceasta este întemeiată. 

În ceea ce priveşte cadrul legal al încheierii actului adiţional, 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. 

Conform prevederilor art.35 alin.(1) din Contractul nr.19.100/683/11i/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.173 alin.(1) lit. „d” coroborate cu cele ale alin.(5) 

lit. „m” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean asigură cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice comunitare de utilitate publică de interes 

judeţean. 

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că 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 SMIDS 

Mureș, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior 

avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condiţiile art.136 alin.(4) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

Director Executiv 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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