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Nr. 16195/19.06.2020 
Proiect 

 
HOTĂRÂREA NR. _______ 

din ___ iunie 2020 
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

nr.18920/12I/486/07.10.2016 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 16183 din 19.06.2020 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureș, raportul de specialitate nr. 16214/19.06.2020 al Direcţiei de Dezvoltare 
Regională și Implementare Proiecte, raportul de specialitate nr. 16225/19.06.2020 al 
Direcţiei Economice, raportul Serviciului Juridic nr. 16241/19.06.2020, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitările delegatului Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL – SC 
Servicii Salubritate Bucureşti SA, comunicate cu adresele nr. 9977/15.04.2020, nr. 
10488/23.04.2020 și nr. 14957/10.06.2020, precum și documentele justificative anexate  
acestora, 

Ţinând cont de prevederile art.10, alin. (1), prima teză coroborate cu cele ale art.35 alin. 
(1) 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, ale art.15 din 
Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul Președintelui 
ANRSC, nr.109/2007, precum şi de cele ale art.9, alin.(2), lit.”d” şi art.23, alin.(1), lit.”b” 
din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit.„m”, 
precum şi al art. 182 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea tarifului de operare al operatorului serviciului delegat, 
pentru activitatea de  transport deşeuri de la stațiile de sortare la depozitul de deșeuri 
nepericuloase Sânpaul, de la 32,78 lei/tonă, fără TVA la 32,83 lei/tonă, fără TVA, conform 
Fișei de fundamentare cuprinsă în anexa nr. 1. 

Art.2. Se aprobă modificarea tarifului de operare al operatorului serviciului delegat, 
pentru activitatea de depozitare, de la 66,38 lei/tonă, fără TVA la 78,33 lei/tonă, fără 
TVA, conform Fișei de fundamentare cuprinsă în anexa nr. 2.  

Art.3. Se aprobă actul adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016, conform 
anexei nr. 3. 
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Art.4. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze actul adiţional 
la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016, aprobat la art.3.  

Art.5. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare 
Proiecte și Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de 
aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

                                  Avizat pentru legalitate 

 SECRETAR 

Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016 
 

În data de 07.10.2016 a fost atribuit contractul nr. 12I/18920/486/07.10.2016 privind 
delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sînpaul şi 
efectuarea transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni si Bălăuşeri 
şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul 
Sînpaul, judeţul Mureş. Ordinul de începere al activității a fost emis cu data de 
06.02.2017. 

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. b) din Ordinul Preşedintelui ANRSC, 
nr.109/2007 ”Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi 
modificate în următoarele situaţii: 

... 

b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor 
ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea 
costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;” 

Articolul 34 - Menţinerea echilibrului contractual, din contractul de operare, la aliniatul 
(1) precizează: 

”Părţile vor urmări în permanență menţinerea echilibrului contractual /financiar al 
contractului.” 

În conformitate cu prevederile art. 10 din contractul de operare mai sus menţionat, 
operatorul depozitului solicită modificarea costurilor de operare pentru activităţile de 
depozitare și transport deşeuri (adresele S.C.Iridex Group Import Export S.R.L. nr. 
401/13.04.2020, 343/14.04.2020, 368/23.04.2020 și 587/10.06.2020), invocând 
următoarele aspecte: 

- Modificarea preţului energiei electrice; 

- Modificarea tarifului la combustibil; 

- Modificarea preţului la consumabile, inclusiv adăugarea unor consumabile noi, 
odată cu adăugarea unei trepte suplimentare de tratare levigat și instalarea unui 
schimbător de ioni – realizată la sfârşitul anului 2019; 

- Creşterea cheltuielilor cu munca vie ca urmare a aplicării prevederilor legale cu 
privire la salarizare; 

- Creşterea redevenţei prin aplicarea prevederilor contractuale, precum și 
necesitatea recuperării sumelor dispuse de Curtea de conturi, aferente diferenţei dintre 
redevenţa plătită în cursul anului 2019 și valoarea redevenţei actualizată cu indicele 
preturilor de consum ”IPC”, conform art. 11, alin. 7 din Contractul de delegare. 

Nr.16183/19.06.2020 

Dosar _______ 
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Cererea de modificare a tarifelor de operare a fost analizată din punct de vedere tehnic, 
economic și juridic, fiind solicitate o serie de documente justificative.  

Urmare analizării documentelor justificative transmise, a fost acceptată creşterea 
tarifului de transport de la 32,78 lei / tonă fără TVA la 32,83 lei / tonă fără TVA, 
respectiv  creşterea tarifului de depozitare de la 66,38 lei / tonă fără TVA la 78,33 lei 
/ tonă fără TVA. 
 

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

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````  1/4 
 

        

             Nr.16225/19.06.2020 

Dosar _________ 

 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016 
 

 
În data de 07.10.2016 a fost atribuit contractul nr. 12I/18920/486/07.10.2016 
privind delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase 
de la Sînpaul şi efectuarea transportului deşeurilor de la staţiile de transfer 
Rîciu, Târnăveni si Bălăuşeri şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, 
Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul Sînpaul, judeţul Mureş.  
Din punct de vedere al structurii, tarifele de operare pentru activităţile 
prestate de operator au două componente principale:  
1. Costul efectiv de operare  și  
2. Redevenţa (suma de bani care revine autorităţii contractante). 
În conformitate cu prevederile art. 10 din contractul de operare mai sus 
menţionat, operatorul depozitului solicită modificarea costurilor de operare 
pentru activităţile de depozitare și transport deşeuri 
În susţinerea solicitării, operatorul invocă modificarea tarifului aprobat,  în 
baza prevederilor art. 15, alin. b) din Ordinul Preşedintelui ANRSC, nr.109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 
a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, 
conform căruia: 
”Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi 
modificate în următoarele situaţii: 
... 
b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a 
cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care 
determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă 
de 3 luni consecutiv;” 
Totodată, articolul 34 - Menţinerea echilibrului contractual, din contractul de 
operare, la aliniatul (1) precizează: 
”Părţile vor urmări în permanență menţinerea echilibrului contractual 
/financiar al contractului.” 
Aspectele invocate în solicitarea de modificare a tarifelor de operare pentru 
activitățile de depozitare și transport deşeuri, cuprinse în Memoriul justificativ 
și documentele suport sunt următoarele: 
I. Pentru activitatea de depozitare deşeuri 
 1.1+1.2 Combustibil, carburanţi si lubrifianţi 
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- Urmare a modificării preţului unitar pentru combustibil, carburanţi si 
lubrifianţi a avut loc o scădere a costurilor cu 32.880,20 lei /an, de la 
439.607,30 lei /an la 406.727,10 lei /an; 
 1.3 Energia electrică 
Creșterea preţului unitar la energie electrică și a numărului orelor de 
funcţionare a Staţiei de osmoză inversă pentru asigurarea tratării cantităţii de 
levigat au dus la o creştere a costurilor cu 160.138,65 lei/an, de la 215.580,75 
lei/an la 375.719,40 lei/an; 
 1.5 Materii prime și consumabile 
- Ajustarea se datorează modificării apărute la Staţia de tratare levigat. 
Prețurile consumabilelor au fost modificate în concordanță cu preturile 
distribuitorilor, posibil influenţate de fluctuaţia cursului valutar; 
- Au fost adăugate și unele consumabile noi, odată cu adăugarea unei 
trepte suplimentare de tratare levigat și instalarea unui schimbător de ioni.  
Consumurile specifice au fost calculate ca medie a consumurilor de funcţionare 
a Staţiei de tratare a levigatului prin osmoză aferentă D.D.N. Sânpaul, 
centralizate pe anul 2019. 
Staţia de tratare levigat prin osmoză inversă este o instalaţie dinamică din 
punct de vedere al consumabilelor. Cantitatea și natura acestora se modifică în 
mod constant datorită variaţiilor de compoziţie a levigatului și a multitudinii de 
contaminanți ce se dezvoltă în acesta.  
- Modificările amintite anterior, au dus la o creştere a costurilor cu 
411.872,80  lei/an, de la 591.423,16 lei/an la 1.003.295,70 lei/an; 
 1.8 Redevenţa 
Urmare controlului efectuat de Curtea de conturi a României în cursul anului 
2020, respectiv în baza Raportului de audit financiar nr. 
599/12170/13.05.2020, s-a dispus recuperarea sumei de 593.060,58 lei, 
aferentă diferenţei dintre redevenţa plătită în cursul anului 2019 și valoarea 
redevenţei actualizată cu indicele preturilor de consum ”IPC”, conform art. 11, 
alin. 7 din Contractul de delegare. 

 
Totodată, în baza aceluiaşi articol, pentru anul 2020, a fost actualizată 
redevenţa cu indicele preturilor de consum ”IPC” aferent anului 2019, aceasta 
ajungând de la 30,47 lei/tonă la 34,61 lei/tonă. 
Modificările amintite anterior, au dus la o creştere a costurilor cu 1.374.182,60 
lei/an, de la 5.754.948,67 lei/an la 7.129.131,27 lei/an.  
 1.11 Alte cheltuieli materiale  
- Modificarea valorii de inventar a bunurilor, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 111/2019 (Anexa nr. 3), a dus la o creştere a 
costurilor aferente cotei de întreţinere pentru clădiri, drumuri și platforme cu 
3.811,41 lei/an, de la 843.870,09 lei/an la 847.681,51 lei/an. 
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 2. Cheltuieli cu munca vie 
- Având in vedere prevederile legislative care reglementează valoarea 
salariului minim pe economie respectiv creșterea salariului minim brut pe 
economie la 2.230 lei, a impus recalcularea salariilor conform schemei de 
personal, prevăzută în oferta inițială; 
- În justificarea tarifului din 2018 a fost propusă externalizarea serviciului 
de operare a staţiei de tratare levigat de către o firmă specializată, 
concomitent cu reducerea postului de operator a staţiei.  Costurile cu 
externalizarea serviciului nu au fost acceptate dar a fost redus postul de 
operator al staţiei de tratare levigat. În noua propunere, a fost reintrodusă la 
cheltuielile cu munca vie, poziția operatorului de stație tratare levigat, 
prevăzut în fișa inițială, anexă la contract. 
- Modificările amintite anterior, au dus la o creştere a costurilor de 
personal cu 224.724,15  lei/an, de la 1.079.599,13 lei/an la 1.304.323,28 
lei/an; 
 3. Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări 
- Taxa de menţinere a licenţei A.N.R.S.C. reprezintă 0,12% din veniturile 
estimate. Având în vedere că veniturile totale se modifică, apar modificări și la 
suma aferentă licenţei A.N.R.S.C, aceasta crescând cu 3.716,72 lei/an de la 
14.031,25 lei/an la 17.747,97 lei lei/an; 
- Modificarea valorii de inventar a bunurilor, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 111/2019 (Anexa nr. 3), respectiv o corecţie a 
unei greşeli aritmetice, a dus la o creştere a costurilor aferente taxelor locale 
cu 71,799,15 lei/an, de la 795,98 lei/an la 72.595,16 lei/an; 
- Taxa de stâlp a fost eliminată, astfel suma aferentă acesteia (267.092,38 
lei/an) a fost eliminată de asemenea; 
- Modificările amintite anterior, au dus la o scădere a cheltuielilor pe 
această linie cu 194.258,29  lei/an, de la 304.944,61 lei/an la 110.686,32 
lei/an; 
 7. Alte cheltuieli 
- Prin aplicarea procentului de 7% la valorile rezultate în urma modificărilor 
menţionate anterior, costurilor generale de administrare ale societăţii au 
crescut cu 143.078,34 lei, de la 818.686,86 lei/an la 961.765,19 lei/an; 
- Valoarea asigurărilor calculată la noua valoare de inventar a bunurilor, a 
crescut cu 15.789,59 lei/an, de la 32.312,03 lei/an la 48.101,62 lei/an. 
 Cota de profit (7%) aplicată la cheltuielile totale, a dus la o creştere pe 
această linie cu 147.639,84 lei/an , de la 820.116,38 lei/an la 967.756,22 
lei/an. 
Modificările amintite anterior au dus la o creştere a tarifului pentru activitatea 
de depozitare a deşeurilor cu 11,95 lei/tonă (18%), de la 66,38 lei/tonă la 
78,33 lei/tonă, preturi fără TVA. 
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II. Pentru activitatea de transport deşeuri 
 1.8 Redevenţa 
Urmare controlului efectuat de Curtea de conturi a României în cursul anului 
2020, s-a dispus recuperarea sumei de 1.215,40 lei, aferentă diferenţei dintre 
redevenţa plătită în cursul anului 2019 și valoarea redevenţei actualizată cu 
indicele preturilor de consum ”IPC”, conform art. 11, alin 7. 
Totodată, în baza aceluiaşi articol, pentru anul 2020, a fost actualizată 
redevenţa cu indicele preturilor de consum ”IPC” aferent anului 2019, aceasta 
ajungând de la 4,47 lei/tonă la 5,11 lei/tonă. 
 3. Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări 
- Taxa de menţinere a licenţei A.N.R.S.C. reprezintă 0,12% din veniturile 
estimate. Având în vedere că veniturile totale se modifică, apar modificări și la 
suma aferentă licenţei A.N.R.S.C, aceasta crescând cu 117.64 lei/an de la 
989,62 lei/an la 1.107,26 lei lei/an; 
 Cota de profit (5%) aplicată la cheltuielile totale, a dus la o creştere pe 
această linie cu 1.077,37 lei/an , de la 42.867.56 lei/an la 43.944,93 lei/an, în 
cadrul acestei linii fiind realizată și o corecţie aritmetică. 
Modificările amintite anterior au dus la o creştere a tarifului pentru activitatea 
de transport a deşeurilor cu 0,05 lei/tonă, de la 32,78 lei/tonă la 32,83 
lei/tonă, preturi fără TVA. 
 
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus 
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

 
 

 
 
 
 
 
 
Întocmit: Kádár Katalin - Șef serviciu 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 
nr.18920/12I/486/07.10.2016 

 

În data de 07.10.2016 a fost atribuit contractul nr. 12I/18920/486/07.10.2016 privind 
delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sînpaul şi 
efectuarea transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni si Bălăuşeri 
şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul 
Sînpaul, judeţul Mureş.  

Din punct de vedere al structurii, tarifele de operare pentru activităţile prestate de 
operator au două componente principale:  

1. Costul efectiv de operare  și  

2.  Redevenţa (suma de bani care revine autorităţii contractante). 

În conformitate cu prevederile art. 10 din contractul de operare mai sus menţionat, 
operatorul depozitului solicită modificarea costurilor de operare pentru activităţile de 
depozitare și transport deşeuri (adresele S.C.Iridex Group Import Export S.R.L. nr. 
401/13.04.2020, 343/14.04.2020, 368/23.04.2020 și 587/10.06.2020). În susţinerea 
solicitării, operatorul invocă modificarea tarifului aprobat,  în baza prevederilor art. 15, 
alin. b) din Ordinul Preşedintelui ANRSC, nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor, conform căruia: 

”Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în 
următoarele situaţii: 

... 

b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor 
ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea 
costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;” 

Totodată, articolul 34 - Menţinerea echilibrului contractual, din contractul de operare, la 
aliniatul (1) precizează: 

”Părţile vor urmări în permanență menţinerea echilibrului contractual /financiar al 
contractului.” 

Aspectele invocate în solicitarea de modificare a tarifelor de operare pentru activitățile 
de depozitare și transport deşeuri, cuprinse în Memoriul justificativ și documentele 
suport sunt următoarele: 

 

Nr.16214/19.06.2020 

Dosar I/D3 
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I. Pentru activitatea de depozitare deşeuri 

Ø 1.1+1.2 Combustibil, carburanţi si lubrifianţi 

- Modificarea preţului unitar pentru carburant de la 4,60 lei/litru la 4,25 lei / 
litru, la ulei hidraulic de la 7,69 lei/litru la 8,04 lei/litru, respectiv la vaselină de la 
18,40 lei / kg la 35 lei/ kg  la rezultând o scădere a costurilor cu 32.880,20 lei /an, 
de la  439.607,30 lei /an la 406.727,10 lei /an; 

Ø 1.3 Energia electrică 

- Preţul unitar la energie electrică a fost majorat de la 0,43 lei/kW la 0,60 
lei/kW, în conformitate cu preturile utilizate de furnizorul de energie electrică; 

- Totodată, numărul orelor de funcţionare a Staţiei de osmoză inversă a crescut 
de la 5.118 la 6852, pentru asigurarea tratării cantităţii de levigat, conform 
specificaţiilor din documentaţia tehnică; 

- Modificările amintite anterior, au dus la o creştere a costurilor cu 160.138,65 
lei/an, de la 215.580,75 lei/an la 375.719,40 lei/an; 

Ø 1.5 Materii prime și consumabile 

- Ajustarea se datorează modificării apărute la Staţia de tratare levigat. 
Prețurile consumabilelor au fost modificate în concordanță cu preturile 
distribuitorilor, posibil influenţate de fluctuaţia cursului valutar; 

- Au fost adăugate și unele consumabile noi, odată cu adăugarea unei trepte 
suplimentare de tratare levigat și instalarea unui schimbător de ioni. Necesitatea 
acestora a intervenit după creşterea foarte mare a conductivității față de parametri 
proiectaţi, datorată depozitării deşeurilor din depozite istorice (Cristești). Pentru 
evitarea compromiterii membranelor de osmoză și distrugerea iremediabilă a 
modulelor de tratare, se efectuează spălări dese cu Cleaner.  

Consumurile specifice au fost calculate ca medie a consumurilor de funcţionare a Staţiei 
de tratare a levigatului prin osmoză aferentă D.D.N. Sânpaul, centralizate pe anul 2019. 

Staţia de tratare levigat prin osmoză inversă este o instalaţie dinamică din punct de 
vedere al consumabilelor. Cantitatea și natura acestora se modifică în mod constant 
datorită variaţiilor de compoziţie a levigatului și a multitudinii de contaminanți ce se 
dezvoltă în acesta. De aceea, intervențiile producătorului în timpul operării, pentru 
găsirea de soluții adaptate la variațiile de compoziție a levigatului, sunt frecvente și 
constituie un element important pentru calitatea tratării levigatului. Astfel apare 
necesitatea de ”cleanere” pentru spălarea membranelor atunci când contaminanții 
produc depuneri. Fiecare ”cleaner” are propria gama de contaminanți la care 
reacționează, atât pentru îndepărtare cât și pentru prevenție. Din aceeași cauză pot să 
apară și dereglări ale pH-ului iar menținerea echilibrului acestuia se face cu soda 
caustică. 

Datorita lipsei unui istoric al funcţionării schimbătorului de ioni în acest moment, 
consumurile luate în calcul sunt cele transmise de către producător – Klarwin. 

- Modificările amintite anterior, au dus la o creştere a costurilor cu 411.872,80  
lei/an, de la 591.423,16 lei/an la 1.003.295,70 lei/an; 
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Ø 1.8 Redevenţa 
Urmare controlului efectuat de Curtea de conturi a României în cursul anului 2020, 
respectiv în baza Raportului de audit financiar nr. 599/12170/13.05.2020, s-a dispus 
recuperarea sumei de 593.060,58 lei, aferentă diferenţei dintre redevenţa plătită în 
cursul anului 2019 și valoarea redevenţei actualizată cu indicele preturilor de consum 
”IPC”, conform art. 11, alin. 7 din Contractul de delegare. 

Totodată, în baza aceluiaşi articol, pentru anul 2020, a fost actualizată redevenţa 
indicele preturilor de consum ”IPC” aferent anului 2019, aceasta ajungând de la 30,47 
lei/tonă la 34,61 lei/tonă. 

Modificările amintite anterior, au dus la o creştere a costurilor cu 1.374.182,60 lei/an, de 
la 5.754.948,67 lei/an la  7.129.131,27 lei/an.  

Ø 1.11 Alte cheltuieli materiale  

- Modificarea valorii de inventar a bunurilor, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 111/2019 (Anexa nr. 3), a dus la o creştere a costurilor 
aferente cotei de întreţinere pentru clădiri, drumuri și platforme cu 3.811,41 lei/an, 
de la 843.870,09 lei/an la 847.681,51 lei/an. 

Ø 2. Cheltuieli cu munca vie 

- Având in vedere prevederile legislative care reglementează valoarea salariului 
minim pe economie respectiv creșterea salariului minim brut pe economie la 2.230 
lei, a impus recalcularea salariilor conform schemei de personal, prevăzută în oferta 
inițială; 

- În justificarea tarifului din 2018 a fost propusă externalizarea serviciului de 
operare a staţiei de tratare levigat de către o firmă specializată, concomitent cu 
reducerea postului de operator a staţiei.  Costurile cu externalizarea serviciului nu 
au fost acceptate dar a fost redus postul de operator al staţiei de tratare levigat. În 
noua propunere, a fost reintrodusă la cheltuielile cu munca vie, poziția operatorului 
de stație tratare levigat, prevăzut în fișa inițială, anexă la contract. 

- Modificările amintite anterior, au dus la o creştere a costurilor de personal cu 
224.724,15  lei/an, de la 1.079.599,13 lei/an la 1.304.323,28 lei/an; 

Ø 3. Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări 

- Taxa de menţinere a licenţei A.N.R.S.C. reprezintă 0,12% din veniturile 
estimate. Având în vedere că veniturile totale se modifică, apar modificări și la suma 
aferentă licenţei A.N.R.S.C, aceasta crescând cu 3.716,72 lei/an de la 14.031,25 
lei/an la 17.747,97 lei lei/an; 

- Modificarea valorii de inventar a bunurilor, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 111/2019 (Anexa nr. 3), respectiv o corecţie a unei 
greşeli aritmetice, a dus la o creştere a costurilor aferente taxelor locale cu 
71,799,15 lei/an, de la 795,98 lei/an la 72.595,16 lei/an; 

- Taxa de stâlp a fost eliminată, astfel suma aferentă acesteia (267.092,38 
lei/an) a fost eliminată de asemenea; 

- Modificările amintite anterior, au dus la o scădere a cheltuielilor pe această 
linie cu 194.258,29  lei/an, de la 304.944,61 lei/an la 110.686,32 lei/an; 



 
 

 

              4/4 
România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1   
Telefon: 0265-263.211    Fax: 0265-268.718    e-mail: cjmures@cjmures.rowww.cjmures.ro  

Ø 7. Alte cheltuieli 

- Prin aplicarea procentului de 7% la valorile rezultate în urma modificărilor 
menţionate anterior,  costurilor generale de administrare a societăţii au crescut cu 
143.078,34 lei, de la 818.686,86 lei/an la 961.765,19 lei/an; 

- Valoarea asigurărilor calculată la noua valoare de inventar a bunurilor, a 
crescut cu 15.789,59 lei/an, de la 32.312,03 lei/an la 48.101,62 lei/an. 

Ø Cota de profit (7%) aplicată la cheltuielile totale, a dus la o creştere pe această 
linie cu 147.639,84 lei/an , de la 820.116,38 lei/an la 967.756,22 lei/an. 

Modificările amintite anterior au dus la o creştere a tarifului pentru activitatea de 
depozitare a deşeurilor cu 11,95 lei/tonă (18%), de la 66,38 lei/tonă la 78,33 lei/tonă, 
preturi fără TVA. 

II. Pentru activitatea de transport deşeuri 

Ø 1.8 Redevenţa 
Urmare controlului efectuat de Curtea de conturi a României în cursul anului 2020, s-a 
dispus recuperarea sumei de 1.215,40 lei, aferentă diferenţei dintre redevenţa plătită în 
cursul anului 2019 și valoarea redevenţei actualizată cu indicele preturilor de consum 
”IPC”, conform art. 11, alin 7. 

Totodată, în baza aceluiaşi articol, pentru anul 2020, a fost actualizată redevenţa cu 
indicele preturilor de consum ”IPC” aferent anului 2019, aceasta ajungând de la 4,47 
lei/tonă la 5,11 lei/tonă. 

Ø 3. Cheltuieli cu taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări 

- Taxa de menţinere a licenţei A.N.R.S.C. reprezintă 0,12% din veniturile 
estimate. Având în vedere că veniturile totale se modifică, apar modificări și la suma 
aferentă licenţei A.N.R.S.C, aceasta crescând cu 117.64 lei/an de la 989,62 lei/an la 
1.107,26 lei lei/an; 

Ø Cota de profit (5%) aplicată la cheltuielile totale, a dus la o creştere pe această 
linie cu 1.077,37 lei/an , de la 42.867.56 lei/an la 43.944,93 lei/an, ]n cadrul 
acestei linii fiind realizată și o corecţie aritmetică. 

Modificările amintite anterior au dus la o creştere a tarifului pentru activitatea de 
transport a deşeurilor cu 0,05 lei/tonă, de la 32,78 lei/tonă la 32,83 lei/tonă, preturi 
fără TVA. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că este necesară încheierea unui act adiţional 
la contractul nr.12I/18920/486/07.10.2016. 

 

Director executiv 

Valer Băţaga 
 

 

 

 
Întocmit: Stan Sorin, consilier 
Verificat: Călin Suciu, șef serviciu 
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RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 
cu referatul de aprobare nr.16183/19.06.2020 şi în considerarea celor reținute în 
raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecte nr. 16214/19.06.2020 și în raportul de specialitate nr. 16241/19.06.2020 
al Direcției Economice 

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.15 din Ordinul 
nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor, ale art.13 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioareale art.9 alin.(2), lit.”d” și 
art.23 alin.(1), lit.”b” din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
cele ale art.173 alin (1), lit.”d” și cele ale alin.(5) lit. „m” din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Proiectul de act administrativ analizat vizează modificarea tarifului de operare 
pentru activitatea de transport deșeuri de la stațiile de sortare și stațiile de 
transfer, la depozitul de deșeuri nepericuloase Sînpaul, precum și a tarifului de 
operare pentru activitatea de depozitare stabilite în cadrul contractului 
nr.18920/12I/486/2016, precum și a tarifului contribuției pentru economia 
circulară. 

Din înscrisurile care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, prin adresele nr. 
401/13.04.2020, nr. 343/14.0 

4.2020, nr.368/23.04.2020 și nr.587/10.06.2020, S.C. Iridex Group Import Export 
S.R.L. a solicitat modificarea costurilor de operare pentru activitățile de 
depozitare și transport deșeuri. 

Solicitarea de modificare a tarifului a fost analizată din punct de vedere tehnic, 
economic și juridic, fiind solicitate o serie de documente justificative. Urmare a 
analizării documentelor justificative transmise, s-a propus creşterea tarifului de 

Nr. 16241/19.06.2020 

Dosar. VI/D/1 
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transport de la 32,78 lei/tonă fără TVA la 32,83 lei/tonă, fără TVA, respectiv 
creșterea tarifului de depozitare de la 66,38 lei/tonă fără TVA la 78,33 lei/tonă 
fără TVA, justificarea creşterii tarifului fiind detaliată în referatul de aprobare şi 
raportul de specialitate. 

Conform prevederilor art.15 alin.(1), lit. „b” din Ordinul nr.109/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, tarifele 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate „[…] b) 
pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a 
cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină 
modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni 
consecutiv.” 

De asemenea, conform prevederilor art.34 alin.(1) din Contractul nr. 
18920/12I/486/07.10.2016 - Menţinerea echilibrului contractual ”părţile vor 
urmări în permanență menţinerea echilibrului contractual /financiar al 
contractului.” 

În ceea ce priveşte cadrul legal al modificărilor propuse, 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, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art.9 alin.(1) din 
Legea nr.51/2006, autorităţile administraţiei publice locale aprobă – conform 
prevederilor art.9 alin.(2) lit.„d” din acelaşi text de lege, stabilirea, ajustarea 
sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice 
propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de 
reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială. 

Conform prevederilor art.35 alin.(1) din Contractul nr.12I/18920/486/07.10.2016, 
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. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, 
precizăm că potrivit prevederilor 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. 
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Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 
prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016, 
poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, 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 Nemeş 
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Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu 


