MAROS MEGYEI TANÁCS

2017. január 26-i
12. számú HATÁROZAT
A Maros SMIDS keretében létrehozott infrastruktúrának a működtetésének a kezelésére vonatkozó
egyes megbízói szerződéseknek az odaítélését koordináló és felülvizsgáló bizottság létesítésére
vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság 1308/20.01.2017. sz. Indokolását és a szakbizottságok
véleményezéseit,
Figyelembe véve a munkálat koncesszióra és szolgáltatás koncesszióra vonatkozó 100/2016. sz.
Törvény 11. cikkely (1) bekezdésének az előírásait,
A munkálatok koncessziójára és a szolgáltatások koncessziójáról szóló 100/2016. Törvénybeli
munkálatok koncessziójára és szolgáltatások koncessziójára vonatkozó szerződések odaítélésére
vonatkozó előírások alkalmazásának a metodológiai szabályainak a jóváhagyására vonatkozó
867/2016. sz. Kormány Határozat 2. cikkelyének összevetve a 17. cikkelyének az előírásainak az
alapján,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási
törvény 91. cikkely (1). bekezdés ”d” betűje, összevetve az (5) bekezdés ”a” betűjének, 13. pontjával,
valamint a 97. cikkely (1). bekezdése előírásainak az értelmében,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja a Maros SMIDS keretében létrehozott infrastruktúrának, azaz a
Kerelőszentpálon létesített Mechanikai Biológiai Kezelő Állomás (TMB), Maros megye és a
Maroskeresztúr-i-Székelykakasd-i Szortírozó, Átszállító és Komposztáló Állomások, Maros megye, a
működtetésének a kezelésére vonatkozó egyes megbízói szerződéseknek az odaítélését Irányító és
Felügyelő Bizottság létrehozását, a következő összetételben:
Maros, projektvezető - elnök
közmenedzser a DDRIP keretében- tag
Maros, közbeszerzési szakértő - tag
Maros, vagyonügyi szakértő – tag
Maros, pénzügyi szakértő – tag
2. cikkely (1) Az 1. cikkelyben megnevezett Irányító és Felügyelő Bizottságnak a következő fő
felelősségei vannak:
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

1/2

- A koncesszionálási rendelet megalapozása;
- A koncessziós szerződések odaítélésének a dokumentációinak az összeállítási folyamatának az
irányítása, a törvény előírásai szerint;
- A koncessziós szerződés odaítélési eljárásának megállapítása;
- A koncessziós szerződtetési stratégia kidolgozásának, a folyamatának az irányítása.
(2) Az 1. cikkelyben megnevezett Irányító és Felügyelő Bizottság, a jelen határozattal felhatalmazott
hatáskörének és illetékességének a gyakorlásában, támogatást kaphat a 867/2016. Kormány Határozat
2. cikkely (2) bekezdésének az előírásainak az értelmében, a törvény szerint kinevezett, bevont külsős
szakemberek részéről.
3. cikkely A jelen határozat elfogadásának a dátumától a Maros Megyei Tanács a Maros SMIDS
keretében létrehozott infrastruktúrának a működtetésének a kezelésére vonatkozó egyes megbízói
szerződéseknek az odaítélését koordináló és felülvizsgáló testületek alapítására vonatkozó
194/19.12.2013. sz. Határozatát semmissé nyilvánítja.
4. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Regionális Fejlesztési és
Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak és a Műszaki Igazgatóságnak, valamint a tartalmában megnevezett
személyeknek, akik felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
1308/20.01.2017 sz.
INDOKOLÁS
A Maros SMIDS keretében létrehozott infrastruktúrának a működtetésének a kezelésére vonatkozó
egyes átruházási szerződéseknek az odaítélését koordináló és felülvizsgáló bizottság létesítésére
vonatkozó határozattervezethez
A Szilárd Hulladékok Integrált Kezelésének Rendszerének a tervezetét, amelynek az alkalmazása
folyamatban van, Maros megye minden lakójának szánták, általános célja egy megyei szintű új
hulladék gazdálkodási rendszer bevezetése, amely az újrahasznosítható anyagok visszanyerésén –
szortírozásán – újrahasznosításán és a tározókba szállított hulladékok mennyiségének a
csökkentésén alapszik, a környezet és a lakóság egészségének a megóvásának feltételei mellett.
A Tervezet keretében létrehozott infrastruktúra egészét – amelynek Maros Megye a haszonélvezője,
használatba kell adni átruházott ügyintézésre – mint törvényes működési forma, a Maros Megyei
Tanács az összes törvényes eljárást végrehajtja ennek érdekébe, szerződtető hatóság minőségben.
A fentebb mutatottak értelmében, megjegyezzük, hogy a Maros megye, Kerelőszentpál-i zonális
ökológiai raktár működtetését már delegálták a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződéssel,
amelyet a társulás megnevezett vezetője, a SC Iridex Group Import Export SRL, által képviselt SC
Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA Társulással kötöttek.
Ezen Tervezet keretében létrehozott infrastruktúra többi részéért, azaz a Kerelőszentpálon létesített
Mechanikai Biológiai Kezelő Állomás, Maros megye és a Maroskeresztúr-i-Székelykakasd-i
Szortírozó, Átszállító és Komposztáló Állomások, Maros megye, befejezettek és átvettek, ugyan azt
az átruházott ügyintézésre való átadási eljárást kell követni – mint törvényes működési forma a
Maros Megyei Tanács az összes törvényes eljárást végre fogja hajtani ennek érdekében, szerződtető
hatóság minőségben, a jelenlegi úgy a koncesszió, mint a közbeszerzés terén érvényben levő
jogszabályokkal megegyezően.
Mivel ez esetben megyei közérdekű szolgáltatásról van szó, ezeknek az ügyintézésének a delegálása
koncesszionálás útján, a munkálatok koncesszionálására és a szolgáltatások koncesszionálására
vonatkozó 100/2016. Törvény és a munkálatok koncessziójára és a szolgáltatások koncessziójára
vonatkozó 100/2016. Törvénybeli munkálatok koncessziójára és szolgáltatások koncessziójára
vonatkozó szerződések odaítélésére vonatkozó előírások alkalmazásának a metodológiai
szabályainak a jóváhagyására vonatkozó 867/2016. sz. Kormány Határozat előírásainak értelmében
fog történni.
Ennek értelmében a Maros Megyei Tanácsnak, szerződtető minőségben, kötelessége létrehozni egy
Irányító és Felügyelő Bizottságot (CCS) minden köztisztasági megyei közszolgálati átruházási
szerződés odaítélésének érdekében a 867/2016. sz. Kormány Határozat 2. cikkelyének értelmében,
bizottság, amelynek a fő feladatai ugyanazon jogszabály (2) bekezdése által szabályozottak, azaz:
- A koncesszionálási rendelet megalapozása;
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- A koncessziós szerződések odaítélésének a dokumentációinak az összeállítási folyamatának az
irányítása, a törvény előírásai szerint;
- A koncessziós szerződés odaítélési eljárásának megállapítása;
- A koncessziós szerződtetési stratégia kidolgozásának, a folyamatának az irányítása.
Az Irányító és Felügyelő Bizottság tagjait a szerződtető hatóság nevezi ki a saját szakemberei közül,
akiket támogathatnak a tevékenységükben külsős szakemberek is, akiket törvényes keretek között
neveznek ki, ennek értelmében javasoljuk a Maros SMIDS keretében létrehozott infrastruktúrának,
azaz a Kerelőszentpálon létesített Mechanikai Biológiai Kezelő Állomás (TMB), Maros megye és a
Maroskeresztúr-i-Székelykakasd-i Szortírozó, Átszállító és Komposztáló Állomások, Maros megye,
a működtetésének a kezelésére vonatkozó egyes átruházói szerződéseknek az odaítélését Irányító és
Felügyelő Bizottság létrehozását, a mellékelt határozattervezetben leírt összetételben.

ELNÖK

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Péter Ferenc

Genica Nemeş

Készítette: Genica Nemeş
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