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NR. 9058/8.04.2022                                                                           PROIECT 

 

HOTÂRÂREA nr. ____  

din ___ aprilie 2022  

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul nr.982 din 

16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 

deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer 

Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 

Târnăveni 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Referatul de aprobare nr. 9053 din 8.04.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională și implementare 

proiecte, raportul Serviciului juridic precum și avizul comisiilor de specialitate, 

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

nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.23 din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

În considerarea prevederilor art.35 din Contractul nr.982 din 16.04.2019 de delegare a 

gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 

deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de 

salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni, 

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 nr.57/2019,  privind Codul  

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăște 

Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul nr. 982 din 16.04.2019 de 

delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor 

fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de 

salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni, încheiat cu SC BISSDOG SRL, cu sediul în 

localitatea Ceuaşu de Câmpie nr. 99, comuna Ceuaşu de Câmpie, judeţul Mureş, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș să voteze în Adunarea 

generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş” aprobarea actului 

adiţional prevăzut la art.1. 

Art.3. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş”, prin 

Preşedinte, să semneze actul adiţional la contractul de delegare, în condiţiile prevăzute 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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la art.1 și să asigure gestionarea contului de garanție constituit în condițiile actului 

adițional aprobat potrivit art.1. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de dezvoltare regională și implementare 

proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș  și Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în Adunarea 

generală actul adițional în forma aprobată la art.1. 

 

 

PREŞEDINTE 

PÉTER FERENC 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL 

PAUL COSMA 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

Contractul nr.982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi 

operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare 

al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni 

 

În data de 16.04.2019 a fost semnat Contractul nr. 982 de delegare a gestiunii 

activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, şi 

operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al 

Judeţului Mureș, zona 5 Târnăveni, încheiat între ADI ECOLECT MURES și SC BISSDOG SRL, 

cu sediul în comuna Ceuaşu de Câmpie nr. 99. 

Ordinul de începere a activităţii aferente Contractului de servicii nr. 982/16.04.2019 a 

fost emis la data de 16.06.2019. 

Prin adresa nr. 66/14.02.2022, operatorul SC Bissdog SRL a solicitat ADI Ecolect Mureş 

acordul cu privire la modificarea Contractului nr. 982/16.04.2019, în sensul constituirii 

garanţiei de bună execuţie prin reţineri succesive din facturi, operatorul obligându-se și 

la virarea sumei de 5% din facturile emise până în prezent către UAT-uri, în condiţiile 

art. 40 alin.(3), (5) și (7) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. 395/2016. 

Având în vedere că în fișa de date a achiziţiei aferentă Contractului nr. 982/16.04.2019, 

la cap. III.1.1.b) Garanţie de buna execuţie s-a prevăzut posibilitatea constituirii 

garanţiei de bună execuţie în toate formele prevăzute de lege, inclusiv prin reţineri 

succesive, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Nr.9053/8.04.2022 

Dosar IX/B/1 
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Raport de specialitate  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

Contractul nr.982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi 

operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare 

al judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni 

 

 

În data de 16.04.2019 a fost semnat Contractul nr. 982 de delegare a gestiunii 

activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri, şi 

operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al 

Judeţului Mureș, zona 5 Târnăveni, încheiat între ADI ECOLECT MURES și SC BISSDOG SRL, 

cu sediul în comuna Ceuaşu de Câmpie nr. 99. 

Ordinul de începere a activităţii aferente Contractului de servicii nr. 982/16.04.2019 a 

fost emis la data de 16.06.2019. 

Prin adresa nr. 66/14.02.2022, operatorul SC Bissdog SRL a solicitat ADI Ecolect Mureş 

acordul cu privire la modificarea Contractului nr. 982/16.04.2019, în sensul constituirii 

garanţiei de bună execuţie prin reţineri succesive din facturi, operatorul obligându-se și 

la virarea sumei de 5% din facturile emise până în prezent către UAT-uri, în condiţiile 

art. 40 alin.(3), (5) și (7) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. 395/2016, potrivit cărora  

”(3) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri 

succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca autoritatea 

contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentaţia de atribuire. 

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), contractantul are obligaţia de a deschide un cont la 

dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. 

(5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, 

instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, 

contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, 

prevăzut la alin. (4), la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 

competent în administrarea acestuia. 

(6) Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel 

deschis potrivit alin. (4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului 

de achiziţie publică/contractului subsecvent, fără TVA. 

(7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, 

autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. 

 

Nr.9078/8.04.2022 

Dosar VI/D/3 
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(4) şi (5) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la 

concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie 

publică/contractul subsecvent şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, 

precum şi despre destinaţia lui.”  

În fișa de date a achiziţiei aferentă contractului nr. 982/16.04.2019, la cap. III.1.1.b) 

Garanţie de buna execuţie s-a prevăzut posibilitatea constituirii garanţiei de bună 

execuţie în toate formele prevăzute de lege, inclusiv prin reţineri succesive. 

Față de cele prezentate, sunt întrunite condiţiile pentru supunerea spre aprobare și 

dezbatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

Contractul nr.982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de 

transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 5 

Târnăveni. 

 

Șef serviciu 

Suciu Călin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Stan Sorin, consilier 
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Văzut 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

Contractul nr.982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităților de 

colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și 

operarea stației de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de 

salubrizare al județului Mureș, zona 5 Târnăveni 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu referatul de aprobare nr.9053/8.04.2022 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare 

Proiecte nr.9078/8.04.2022,  

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 localităţilor nr.101/2006, ale art.23 din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, ambele republicate, cu 

modificările și completările ulterioare, cele ale art.35 din Contractul nr.982 din 

16.04.2019 de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a 

deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer 

Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș, zona 5 

Târnăveni, precum și art. 173 alin. (1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) 

lit.„m” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Nr.9122/8.04.2022 

Dosar. IX/B/1 
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Din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că prin adresa 

nr.66/14.02.2022 operatorul SC Bissdog SRL a solicitat modificarea contractului, în 

sensul constituirii garanției de bună execuție aferentă contractului, prin rețineri 

succesive. 

Propunerea de modificare a art.21 – GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE din Contractul 

nr.982/16.04.2019 este întemeiată pe prevederile art.35 din contract, coroborate 

cu cele ale art.40 alin.(3), (5) și (7) din Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG 

nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 40 alin.(3), (5) și (7) din Norme, garanția de bună 

execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru 

facturi parțiale, dacă autoritatea contracatantă a prevăzut această posibilitate în 

documentația de atribuire, sume care se virează într-un cont deschis la dispoziția 

autorității contractante, la o bancă agreată de părțile contractante. 

În documentația de atribuire a Contractului nr.982/16.04.2019, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.126/2018 era prevăzută posibilitatea 

constituirii garanției de bună execuție și prin rețineri succesive din sumele 

datorate pentru facturi parțiale. 

Precizăm că din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că 

modificarea propusă este nesubstanțială în sensul prevederilor art.221 alin.(1) 

lit.„e” din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, nefiind în speță îndeplinită nicio cerință stabilită prin 

art.221 alin.(7) din același act normativ, pentru a fi considerată substanțială. 

Astfel, potrivit prevederilor art.221 alin.(1) lit.„e” din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, „Contractele de achiziție 

publică/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri 

de atribuire, în următoarele situații: (…) e) atunci când modificările, indiferent 

de valoarea lor, nu sunt substanţiale”. 

Potrivit dispoziţiilor art.13 din Legea nr. 101/2006, precum şi ale art.23 alin. (1), 

lit.„b” din Legea nr.51/2006, 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 conformitate cu dispoziţiile alin.(2) al art.13 din Legea nr. 

101/2006, contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie 

numai pe baza hotărârilor prevăzute la alin.(1) lit.„b” din acelaşi text de lege. 

Conform prevederilor art.35 alin.(1) din Contractul nr.982/16.04.2019 de delegare 

a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor 

fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer Târnăveni, componente ale 

serviciului de salubrizare al județului Mureș, zona 5 Târnăveni, modificarea 

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

contractante. 
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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 publice 

județene 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 județean exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor comunitare de 

utilitate publică de interes județean. 

Precizăm totodată că la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile 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 adițional la Contractul nr.982 din 16.04.2019 de 

delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale 

și a altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer Târnăveni, componente 

ale serviciului de salubrizare al județului Mureș, zona 5 Târnăveni, 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. 

 

 

 ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  
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