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HOTĂRÂREA NR.69  

din 30 aprilie 2020 

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.18062/268/23.08.2018 

 

Consiliul Județean Mureș,  

Văzând referatul de  aprobare nr. 10694/24.04.2020 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare Regională, Implementare 

Proiecte, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic precum și avizele comisiilor de 

specialitate,  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.85/09.08.2018 

privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a 

operării Stației de Tratare Mecano - Biologică (TMB) de la Sânpaul, Județul Mureș – 

Proiect ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș”, ale  

art.7 – Obligațiile delegatarului, lit.„c”, pct.2. și pct.3., art.35 – Modificarea 

contractului prin acordul părților, pct.(3.1) (i), (ii), (3.5) și (3.6) din cadrul Secțiunii 3 – 

Condiții speciale de contract – TMB din contractul de delegare, 

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

nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, de cele ale art.9, 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. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul nr.18062/268/23.08.2018, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze actul 

adițional la contractul nr. 18062/268/23.08.2018 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județul Mureș, 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, Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Mureș, care răspund de 

aducerea ei la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE                                                                                         Contrasemnează                                                             

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR GENERAL  

                                                                                                                  Paul Cosma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.18.062/268/23.08.2018  

 

 

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). 

Conform prevederilor Caietului de sarcini, anexă la Contractul de delegare, Operatorul 

procesează mecanic și biologic deșeurile reziduale colectate separat din aria de 

colectare compusă din zona 2 Târgu Mureș și zona 4 Reghin a SMIDS din județul Mureș. 

La data prezentei doar zona 4 Reghin are operator desemnat, pentru zona 2 Târgu Mureș 

procedura de achiziție fiind organizată de două ori, neputând fi finalizată cu atribuirea 

contractului.  

Având în vedere acest aspect, respectiv în vederea asigurării unui flux financiar direct 

între Operatorul Stației TMB - Asocierea SC SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL–SC ECO 

FIRE SYSTEMS SRL și operatorii de colectare și transport al deșeurilor reziduale din zona 

2, propunem includerea în contractul de delegare, la secțiunea drepturi ale delegatului, 

posibilitatea încheierii de către acesta a unor contracte directe cu operatori de 

salubritate din zona 2, până la data la care noul operator de către ADI Ecolect va fi 

desemnat și acesta își începe efectiv activitatea. 

Conform celor de mai sus, respectiv în conformitate cu prevederile art.35 – Modificarea 

contractului prin acordul părților, pct.(3.1) (i), (ii), (3.5) și (3.6) din cadrul Secțiunii 3 – 

Condiții speciale de contract – TMB din contractul de delegare, supunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 

nr.18.062/268/23.08.2018.  

 

Președinte 

Péter Ferenc 

        Nr. 10697/24.04.2020 

           Dosar VI D/3 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.18.062/268/23.08.2018  

 

 

În data de 23.08.2018, a fost semnat Contractul de delegare prin concesiune a Activității de 

Tratare Mecanică și Biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș nr.18062/268 (Contract de 

delegare), ordinul de începere a contractului fiind emis cu data de 17 decembrie 2018.  

Conform prevederilor art. 61 din Caietului de sarcini, anexă la Contractul de delegare, Aria 

serviciului este definită ca ”aria de colectare de pe care se adună la Stația TMB deșeurile 

reziduale colectate separat care urmează a fi tratate mecanic și biologic, compusă din zona 2 

Târgu Mureș și zona 4 Reghin a SMIDS din județul Mureș.”  

Contractul de delegare va fi complet funcțional doar în momentul în care vor fi atribuite 

ambele contracte de concesiune privind colectarea separată și transportul separat al 

deșeurilor. 

La data prezentei doar zona 4 Reghin are operator desemnat, pentru zona 2 Târgu Mureș 

procedura de achiziție fiind organizată de două ori, neputând fi finalizată cu atribuirea 

contractului. 

Având în vedere acest aspect, respectiv în vederea asigurării unui flux financiar direct între 

Operatorul Stației TMB - Asocierea SC SALUBRIS WASTE MANAGEMENT SRL–SC ECO FIRE 

SYSTEMS SRL și operatorii de colectare și transport al deșeurilor reziduale din zona 2, 

propunem includerea în contractul de delegare, la secțiunea drepturi ale delegatului, 

posibilitatea încheierii de către acesta a unor contracte directe cu operatori de salubritate din 

zona 2, până la data la care noul operator de către ADI Ecolect va fi desemnat și acesta își 

începe efectiv activitatea. 

Conform celor de mai sus, respectiv în conformitate cu prevederile Articolul 35 – Modificarea 

contractului prin acordul părților, pct.(3.1) (ii), (3.5) și (3.6) din Contractul de delegare, prin 

adresa nr.10109/16.04.2020 am comunicat Operatorului intenția de a iniția modificarea 

contractului cu acordul părților, solicitând a acestuia și o propunere pentru aplicarea 

modificării prevederilor contractuale.   

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem aprobarea încheierii unui Act adițional la 

Contractul de delegare, conform Anexei la prezenta. 

Director, 
Valer Bățagă 

 
 
 
 

 
Întocmit: Gyarmati Iuliana 
Verificat: Suciu Călin, Șef serviciu 

    

Nr. 10745/24.04.2020 

   Dosar VID/3 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr.18062/268/23.08.2018 

 

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

referatul de aprobare nr. 10697/24.04.2020 și în considerarea celor reținute în raportul 

de specialitate nr.10745/24.04.2020 al Serviciului resurse umane,   

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 115/2019, 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: 

Prin proiectul de act administrativ analizat se supune aprobării încheierea unui act 

adiţional la Contractul nr.18062/268/23.08.2018, încheiat cu Asocierea S.C. SALUBRIS 

WASTE MANAGEMENT S.R.L. - S.C. ECO FIRE SYSTEMS S.R.L., reprezentată prin liderul de 

asociere S.C. SALUBRIS WASTE MANAGEMENT S.R.L., având ca obiect delegarea activității 

de tratare mecanică şi biologică a deșeurilor din cadrul proiectului „Sistem de 

management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş”. 

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art. 13 din 

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, ale art. 9 și 23 din Legea 

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

modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Contractului de delegare prin 

concesiune a operării Stației de Tratare Mecano - Biologică (TMB) de la Sînpaul, Judeţul 

Mureş – Proiect „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș” 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 85 din 09.08.2018. 

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. 

Astfel, atât încheierea, cât şi modificarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului 

sunt supuse aprobării autorităţilor deliberative. 

Conform prevederilor art. 35, alin.(1) din Condiţiile generale ale Contractului de 

delegare prin concesiune a operării Stației de Tratare Mecano - Biologică (TMB) de la 

Nr. 10749/24.04.2020 

Dosar. IX/B/1 
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Sânpaul, Județul Mureș – Proiect ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în 

județul Mureș” nr.18062/268/23.08.2018, modificarea acestuia se face numai prin act 

adiţional încheiat în scris între părţile contractante. 

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 35, Subclauza (3), pct. (3.1), lit. (i) și (ii) din 

Condiţiile speciale la contract, modificarea contractului este posibilă dacă aceasta este 

atât în avantajul ambelor părți, precum și dacă nu duce în niciun fel la defavorizarea 

operatorilor economici care au participat la procedura de atribuire, în sensul că, în 

condițiile aplicării modificării, Contractul ar fi putut fi atribuit unui alt operator, ori, 

dacă modificarea ar fi fost cunoscută, operatorii interesați ar fi putut participa la 

procedură ori și-ar fi formulat în alt mod propunereile. 

Prevederile pct. (3.5) și (3.6) al aceluiași text admit posibilitatea inițierii modificării 

clauzelor contractuale ambelor părți contractante, în cazul în care devine evident faptul 

că anumite componente ale investiției nu corespund cu sarcinile de operare. 

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. 

Modificarea propusă este nesubstanțială în sensul prevederilor Secțiunii al 2-lea, 

Capitolul V din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 

servicii, cu modificările și completările ulterioare, în speță nefiind îndeplinită nicio 

cerință din cele reglementate prin art. 106 din același act normativ. 

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 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. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

încheierii unui act adițional la contractul nr.18062/268/23.08.2018, 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 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras 

Verificat: Adriana Farkas –Șef Serviciu 
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