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HOTĂRÂREA NR.108 
din 27 septembrie 2018 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.20273/24.09.2018 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.758/2018 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2018, pentru echilibrarea bugetelor locale, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.101 din 30 august 
2018 privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.23 
din 15.02.2018 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, 
desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean, 

În conformitate cu art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

hotărăşte: 

 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.15/2018 privind aprobarea bugetului 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.Art.1 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al Județului Mureș pe anul 2018 la venituri 
în sumă de 720.932.000 lei și la cheltuieli în sumă de 858.932.000 lei, conform anexei 
nr.1/h” 

2. Anexele nr. 1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/f, 3/1/b, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/14, 3/29/f, 
3/33/d, 3/34/c, 3/35/c, 3/36/c, 3/38/c, 3/39/c, 3/40/c, 3/41/c, 3/42/c, 3/43/c, 
3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c, 3/48/c, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/c, 3/53/c, 
3/54/c, 3/55/c, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/67/f, 3/80/b, 3/88, 
4/e, 5/1/d, 5/2/c, 8/f, 9/c și 10/d se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/h, 2/h, 
2/1/h, 2/2/g, 3/1/c, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/11/a, 3/12/a, 3/14/a, 3/29/g, 3/33/e, 
3/34/d, 3/35/d, 3/36/d, 3/38/d, 3/39/d, 3/40/d, 3/41/d, 3/42/d, 3/43/d, 3/44/d, 
3/45/d, 3/46/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/49/e, 3/50/e, 3/51/e, 3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 
3/55/d, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/59/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/67/g, 3/80/c, 3/88/a, 4/f, 
5/1/e, 5/2/d, 8/g, 9/d și 10/e. 

3. După anexa nr.3/172 se introduc 28 de anexe noi, nr. 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 

3/177, 3/178, 3/179, 3/180, 3/181, 3/182, 3/183, 3/184, 3/185, 3/186, 3/187, 3/188, 

3/189, 3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 3/195, 3/196, 3/197, 3/198, 3/199 și 3/200. 

4. După anexa nr.12 se introduce o anexă nouă, nr.13. 
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Art.II. Anexele nr. 1/h, 2/h, 2/1/h, 2/2/g, 3/1/c, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/11/a, 3/12/a, 
3/14/a, 3/29/g, 3/33/e, 3/34/d, 3/35/d, 3/36/d, 3/38/d, 3/39/d, 3/40/d, 3/41/d, 
3/42/d, 3/43/d, 3/44/d, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/49/e, 3/50/e, 3/51/e, 
3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 3/55/d, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/59/c, 3/60/c, 3/61/c, 
3/67/g, 3/80/c, 3/88/a, 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178, 3/179, 3/180, 
3/181, 3/182, 3/183, 3/184, 3/185, 3/186, 3/187, 3/188, 3/189, 3/190, 3/191, 3/192, 
3/193, 3/194, 3/195, 3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 4/f, 5/1/e, 5/2/d, 8/g, 9/d, 
10/e, 11/c și 13  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. Art.1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2018 privind utilizarea în 
anul 2018 a sumei de 138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenți, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 73.016.000 lei din excedentul 
cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.” 

”Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 64.984.000 lei din excedentul 
cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.” 

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică instituțiilor subordonate şi Direcției Economice din 
cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                                
                                      SECRETAR 

                                                                                                                   Paul Cosma 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.20273/24.09.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș  

pentru anul 2018 
 

 

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate 
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor  principali de credite. 

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2018, bugetului județean i-au fost alocate următoarele sume: 

- Cote defalcate din impozitul pe venit: 166.000 lei; 
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale: 71.000 lei; 
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor: 6.162.000 lei, astfel: 
o  Pentru programul pentru școli al României: 6.259.000 lei; 
o  Pentru instituțiile de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Mureș: -
97.000 lei. 

Propunem cuprinderea acestor sume în bugetul județean. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa1h_hot108_2018.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa2_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa4_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa5_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa8g_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa9d_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa10e_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa11c_hot108_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa13_hot108_2018.xls
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Prin HCJM nr.101/2018 privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Mureș nr.23/2018 a fost aprobată suma de 567.000 lei pentru finanțarea unor 
activități culturale și sociale de interes public județean. Propunem cuprinderea sumelor 
aferente fiecărei activități în bugetul județean. 

Prin Hotărârea Guvernului României nr.758/2018 privind alocarea unei sume din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 
pentru echilibrarea bugetelor locale, bugetului județean i-a fost alocată suma de 
12.248.000 lei pentru asigurarea finanțării cheltuielilor pentru susținerea sistemului de 
protecție a copilului, precum și pentru persoanele cu handicap.  

Prin adresa nr.20228/2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului 
Mureș solicită alocarea sumei de 12.248.000 lei, pentru: 

- Cheltuieli de personal: 10.900.000 lei; 
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 1.248.000 lei; 
- Alte cheltuieli: 100.000 lei. 

Totodată, DGASPC Mureș propune redistribuirea sumei de 700.000 lei disponibilă la titlul 
57.02 ”Asistență socială” la titlul ”Cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

Propunem cuprinderea acestor sume repartizate pe fiecare subunitate componentă a 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului. 

Prin adresa nr.13082/2018, Spitalul Județean Mureș, solicită unele modificări în Lista de 
investiții. 

Potrivit Notei Interne nr.19519/2018 a Direcției Tehnice se solicită modificarea denumirii 
achiziției “Invertor de tăiere cu plasmă 100A“ în “Echipament de tăiere cu plasmă“. 

Prin adresa nr.1327/2018 Muzeul Județean Mureș solicită modificări în Lista de investiții 
în cadrul bugetului aprobat. 

Prin adresa nr.13484/2018 Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” solicită 
suplimentarea sumelor cuprinse la reparații cu 120.000 de lei pentru lucrarea “Reparaţii 
curente şi igienizări interioare  Pavilion Neuro-Pshiatrie (psihiatrie bărbați și 
Neurologie)“. 

Prin adresa 13485/2018 Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” solicită 
suplimentarea listei de investiții cu suma de 153.500 din fondul de dezvoltare, precum și 
redistribuirea unor sume între anumite obiective de investiții. 

Prin nota internă nr.20157/2018 Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism solicită 
achiziţionarea unui scanner cu imprimantă etichete estimate la 17.000 lei, acestea fiind 
necesare pentru operaţionalizarea sistemului integrat de management al documentelor. 
Asigurarea sumei necesare se va realiza prin redistribuiri din economii realizate la alte 
dotări cuprinse la capitolul bugetar 51.  

Prin nota internă nr.20072/2018, Direcţia Tehnică solicită operarea unor modificări în 
cadrul aceluiaşi volum la  Programul de lucrări la drumuri judeţene pe anul 2018. 

Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte solicită prin nota internă nr. 
19455/2018 realizarea demersurilor necesare pentru efectuarea plăţilor ce se impun 
pentru achiziţionarea şi montarea unui echipament pentru monitorizarea radioactivităţii 
deşeurilor la depozitul zonal Sînpaul, în conformitate cu cerinţele din Ordinul ministrului 
Mediului nr. 415/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului 
mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 
depozitarea deşeurilor, din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare aflat la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş, constituit şi alimentat în conformitate cu 
prevederile art.3 şi 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.198/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare. În acest sens, este necesară aprobarea şi 
cuprinderea obiectivului de investiţii în cadrul Planul de Investiţii aferent activelor date 
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în administrare sau în concesiune finanţate din fondul IID pe anul 2018, în conformitate 
cu prevederile ordonanţei de urgenţă susmenţionate. 

Menţionăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea finanţelor 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost 
afişat la avizierul unităţii administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal 
nr.19928/19.09.2018. 

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem spre dezbatere și aprobare proiectul 
de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.20274/24.09.2018 

 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș  

pentru anul 2018 
 

 

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate 
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor  principali de credite. 

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2018, bugetului județean i-au fost alocate următoarele sume: 

- Cote defalcate din impozitul pe venit: 166.000 lei; 
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale: 71.000 lei; 
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor: 6.162.000 lei, astfel: 
o  Pentru programul pentru școli al României: 6.259.000 lei; 
o  Pentru instituțiile de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Mureș: -
97.000 lei. 

Propunem cuprinderea acestor sume în bugetul județean. 

Prin HCJM nr.101/2018 privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Mureș nr.23/2018 a fost aprobată suma de 567.000 lei pentru finanțarea unor 
activități culturale și sociale de interes public județean. Propunem cuprinderea sumelor 
aferente fiecărei activități în bugetul județean. 

Prin Hotărârea Guvernului României nr.758/2018 privind alocarea unei sume din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, 
pentru echilibrarea bugetelor locale, bugetului județean i-a fost alocată suma de 
12.248.000 lei pentru asigurarea finanțării cheltuielilor pentru susținerea sistemului de 
protecție a copilului, precum și pentru persoanele cu handicap.  
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Prin adresa nr.20228/2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului 
Mureș solicită alocarea sumei de 12.248.000 lei, pentru: 

- Cheltuieli de personal: 10.900.000 lei; 
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 1.248.000 lei; 
- Alte cheltuieli: 100.000 lei. 

Totodată, DGASPC Mureș propune redistribuirea sumei de 700.000 lei disponibilă la titlul 
57.02 ”Asistență socială” la titlul ”Cheltuieli cu bunuri și servicii”. 

Propunem cuprinderea acestor sume repartizate pe fiecare subunitate componentă a 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului. 

Prin adresa nr.13082/2018, Spitalul Județean Mureș, solicită unele modificări în Lista de 
investiții după cum urmează: 

- Schimbarea denumirii obiectivului de investiţii “Proiectare + execuţie RK reţea 
termoficare, apă caldă, apă rece, canalizare şi realizare staţie locală de tratare ape 
uzate imobil Str. Gh. Marinescu nr.1”, aprobat în programul  de investiţii pe anul 2018 
(poziţia 4 în programul de investiţii), în Lucrări de reparaţii capitale reţea termoficare, 
apă caldă, apă rece şi canalizare imobil str. Gheorghe Marinescu, nr.1; 

- Includerea în lista de investiţii a 3 poziții noi din venituri proprii: Studiu de fezabilitate 
privind realizarea unei staţii de tratare a apelor uzate, imobil str. Gheorghe Marinescu, 
nr.1”, în valoare de 55.000 lei, „Lucrări de reparaţii capitale bloc alimentar (demisol) 
Secţia Clinică Pediatrie”, în valoare de 120.000 lei, „Autosanitară tip A pentru transport 
pacienţi (1 buc.)”, în valoare de 310.000 lei. 

Potrivit Notei Interne nr.19519/2018 a Direcției Tehnice se solicită modificarea denumirii 
achiziției “Invertor de tăiere cu plasmă 100A“ în “Echipament de tăiere cu plasmă“. 

Prin adresa nr.1327/2018 Muzeul Județean Mureș solicită modificări în Lista de investiții 
în cadrul bugetului aprobat. 

Prin adresa nr.13484/2018 Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” solicită 
suplimentarea sumelor cuprinse la reparații cu 120.000 de lei pentru lucrarea “Reparaţii 
curente şi igienizări interioare  Pavilion Neuro-Pshiatrie(psihiatrie bărbați și Neurologie)“. 

Prin adresa 13485/2018 Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” solicită 
suplimentarea listei de investiții cu suma de 153.500 din fondul de dezvoltare, precum și 
redistribuirea unor sume între anumite obiective de investiții. 

Prin nota internă nr.20157/2018 Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism solicită 
achiziţionarea unui scanner cu imprimantă etichete estimate la 17.000 lei, acestea fiind 
necesare pentru operaţionalizarea sistemului integrat de management al documentelor. 
Asigurarea sumei necesare se va realiza prin redistribuiri din economii realizate la alte 
dotări cuprinse la capitolul bugetar 51.  

Prin nota internă nr.20072/2018, Direcţia Tehnică solicită operarea unor modificări în 
cadrul aceluiaşi volum la  Programul de lucrări la drumuri judeţene pe anul 2018. 

Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte solicită prin nota internă nr. 
19455/2018 realizarea demersurilor necesare pentru efectuarea plăţilor ce se impun 
pentru achiziţionarea şi montarea unui echipament pentru monitorizarea radioactivităţii  
deşeurilor la depozitul zonal Sînpaul, în conformitate cu cerinţele din Ordinul ministrului 
Mediului nr.415/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului 
mediului şi gospodăririi apelor nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 
depozitarea deşeurilor, din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare aflat la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş, constituit şi alimentat în conformitate cu 
prevederile art.3 şi 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.198/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare. În acest sens, este necesară aprobarea şi 
cuprinderea obiectivului de investiţii în cadrul Planul de Investiţii aferent activelor date 
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în administrare sau în concesiune finanţate din fondul IID pe anul 2018, în conformitate 
cu prevederile ordonanţei de urgenţă susmenţionate. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 1/h, 2/h, 2/1/h, 2/2/g, 3/1/c, 3/8/a, 
3/9/a, 3/10/a, 3/11/a, 3/12/a, 3/14/a, 3/29/g, 3/33/e, 3/34/d, 3/35/d, 3/36/d, 
3/38/d, 3/39/d, 3/40/d, 3/41/d, 3/42/d, 3/43/d, 3/44/d, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/d, 
3/48/d, 3/49/e, 3/50/e, 3/51/e, 3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 3/55/d, 3/56/d, 3/57/d, 
3/58/d, 3/59/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/67/g, 3/80/c, 3/88/a, 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 
3/177, 3/178, 3/179, 3/180, 3/181, 3/182, 3/183, 3/184, 3/185, 3/186, 3/187, 3/188, 
3/189, 3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 3/195, 3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 
4/f, 5/1/e, 5/2/d, 8/g, 9/d, 10/e, 11/c și 13. 

Menţionăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea finanţelor 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost 
afişat la avizierul unităţii administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal 
nr.19928/19.09.2018. 

Având în vedere cele prezentate mai sus propunem spre dezbatere și aprobare proiectul 
de hotărâre alăturat. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 
 

 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Nr.20277/24.09.2018 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș  
pentru anul 2018 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr. 20273/24.09.2018 şi raportul de specialitate al Direcției 

Economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am 

procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, ”pe parcursul exerciţiului bugetar, 

autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi 

b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului 

de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali 

de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi 

aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar”.  

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese necesitatea modificării 

bugetului general al Județului Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.15/2018. 
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Astfel, această modificare este întemeiată pe prevederile O.U.G. nr.78/2018 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 prin care bugetului județean i-au fost alocate 

anumite sume, ale H.G. nr.758/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 

echilibrarea bugetelor locale prin care bugetului județean i-a fost alocată suma de 

12.248.000 lei pentru asigurarea finanțării cheltuielilor pentru susținerea sistemului de 

protecție a copilului, precum și pentru persoanele cu handicap precum și ale Hotărârii 

Consiliului Judetean Mureș nr.101/2018 privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 pentru aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi 

sociale de interes public judeţean. 

De asemenea, având în vedere propunerea D.G.A.S.P.C. Mureș de redistribuire a sumei de 

700.000 lei, precum și solicitările unor ordonatori terțiari de credite ai instituțiilor 

subordonate, respectiv ai Spitalului Județean Mureș, Muzeului Județean Mureș, Spitalului 

Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu”, precum și ale Direcției Tehnice, ale Direcției de 

Dezvoltare Regională și Implementare a Proiectelor, respectiv ale Direcției Amenajare 

Teritoriu și Urbanism se propun modificări la anexele la hotărârea prin care s-a aprobat 

bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2018.  

Proiectul de hotărâre privind rectificarea, a fost supus procedurii reglementate prin 

art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, fiind afișat pe avizierul unității administrativ-

teritoriale, demers în urma căruia nu au intervenit modificări.  

Potrivit prevederilor art.91 alin.(3) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 

Mureş aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al 

judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82, coroborate cu cele ale art. 30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările 

ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, fiind îndeplinite condițiile reglementate la art.19 

alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din Legea 

nr.215/2001, apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Județului Mureș pentru anul 2018, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului 

Consiliului Judeţean Mureş.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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HOTĂRÂREA NR.112 
din 27 septembrie 2018 

privind aprobarea modificării tarifului de operare pentru activitatea de depozitare 
deșeuri la depozitul de deșeuri nepericuloase Sînpaul  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.20024 din 20.09.2018 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, 
raportul Serviciului Juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea delegatului Asocierea S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – 
S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., respectiv fişa de fundamentare a modificării 
structurii tarifului de operare și memoriul justificativ comunicate cu adresa 
nr.476/11.09.2018, 

În considerarea dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.138/29.09.2016 
privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a operării și 
administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sînpaul și efectuarea 
transportului deșeurilor  de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri și a 
reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul 
Sînpaul, Județul Mureș – Proiect ”Sistem de management integrat al deşeurilor solide în 
Judeţul Mureş”, 

Ţinând cont de prevederile art.34 alin.(3), coroborate cu cele ale art.35 alin.(1) din 
contractul de delegare nr.18920/12I/486/07.10.2016, încheiat cu Asocierea S.C. Iridex 
Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., 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, 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.d), coroborate cu cele ale alin. (5) lit.a), pct. 
13, precum şi al art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea tarifului de operare pentru activitatea de depozitare 
deșeuri la depozitul de deșeuri nepericuloase Sînpaul, stabilit în cadrul contractului 
nr.18920/12I/486/07.10.2016, conform Fișei de fundamentare cuprinsă în anexa 1. 

Art.2. Se aprobă actul adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016, conform 
anexei 2. 

Art.3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze actul adiţional 
la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016, aprobat la art.2.  

Art.4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, precum şi 
Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, Direcţiei Economice din 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa1_hot112_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa2_hot112_2018.pdf
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cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi Unităţii de Implementare a Proiectului SMIDS Mureş, 
care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                                
                                      SECRETAR 

                                                                                                                   Paul Cosma 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.20024/20.09.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de operare pentru 
activitatea de depozitare deșeuri la depozitul de deșeuri nepericuloase Sînpaul 

 

În data de 07.10.2016 a fost atribuit contractul nr.12 I/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. 

Conform ofertei financiare depusă de ofertantul câștigător (asocierea S.C. Iridex Group 
Import Export S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti), tariful de operare pentru 
activitatea de depozitare deșeuri la DDN Sînpaul a fost stabilit la suma de 61,93 lei/tonă 
exclusiv TVA, justificată conform fișei de fundamentare a tarifului (anexa 1). 

Din punct de vedere al structurii, tariful pentru activitatea de depozitare are două 
componente principale:  

1. costul efectiv de operare -31,46 lei/tonă și  

2. redevența - 30,47 lei/tonă. 

În conformitate cu prevederile art. 15, lit.”b” din Ordinul Președintelui 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 - Menținerea echilibrului contractual, din contractul de operare mai sus 
menționat, la aliniatul (3) precizează: 

”În situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, 
constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute 
care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite în 
prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-
financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat 
prin modificările / ajustările de tarife, Părțile se obligă să renegocieze termenii și 
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condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrului economico-financiar al  
Contractului.” 

Începând cu luna ianuarie 2018, S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. a solicitat 
modificarea tarifului pentru activitatea de depozitare deșeuri la DDN Sînpaul invocând 
următoarele aspecte: 

- depozitarea unei cantități de deșeuri mai mică decât cea prevăzută în contract; 

- relocarea unei cantități de 85.187,65tone deșeuri de la depozitul neconform Cristești, 
deșeuri în amestec cu un grad ridicat de umiditate; 

- depozitarea de deșeuri în amestec care nu îndeplinesc cerințele de conformitate, 
prevăzute în Autorizații; 

- depășiri ale cantității de levigat generat față de valorile de calcul care au stat la baza 
elaborării ofertei financiare, precum și calitatea necorespunzătoare a  levigatului cu 
depășirea conținutului de substanțe periculoase față de normativele în vigoare. 

Solicitarea de modificare a tarifului a fost analizată din punct de vedere tehnic, 
economic și juridic, fiind solicitate o serie de documente justificative, oferte de preț și 
facturi. În acest sens a fost purtată o corespondență în perioada ianuarie - septembrie 
2018. 

Având în vedere prevederile Anexei 2, la 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, prin adresa 
nr.476/11.09.2018 (înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 19428/11.09.2018) S.C. 
Iridex Group Import Export S.R.L. a transmis o Fișă de fundamentare a tarifului modificat 
pentru activitatea de depozitare deșeuri la DDN Sînpaul, însoțită de un Memoriu 
justificativ. 

Pe baza datelor și a calculelor cuprinse în Fișa de fundamentare și a informațiilor 
cuprinse în memoriul justificativ, precum și în documentele transmise de operator, 
coroborat cu prevederile contractului nr.12I/18920/486/07.10.2016 a fost întocmită Fișa 
de fundamentare pentru modificarea tarifului de operare pentru activitatea de 
depozitare deșeuri la DDN Sînpaul, care este prezentată în Anexa 1 la proiectul de 
hotărâre. Structura pe elemente de cheltuieli care se modifică din această fişă este 
următoarea: 

- cheltuielile cu combustibilul se modifică ca urmare a creșterii prețului motorinei, de la 
4,20 lei/l în oferta inițială la 4,60 lei/l în prezenta (anexat factură fiscală); 

- cheltuielile cu lubrefianți se modifică ca urmare a scăderii prețului uleiului hidraulic, 
de la 9,90 lei/l în oferta inițială la 7,69 lei/l în prezenta (anexat factură fiscală); 

- cheltuielile cu energie electrică tehnologică se modifică ca urmare a creșterii duratei 
de funcționare a stației de tratare a levigatului, de la 1182 ore/an la 5118 ore/an așa 
cum rezultă din raportul de funcționare la data de 31.08.2018 transmis de către S.C. 
Iridex Group Import Export S.R.L. În vederea calculării numărului de ore de funcționare s-
a ținut cont de numărul de ore prezentat în raportul anexat, respectiv 3949 ore în 
perioada 21.09.2017-31.08.2018, prin extrapolare pe o perioada de 365 zile; 

- cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile se modifică prin creșterea 
consumului de substanțe necesare în procesul de tratare a levigatului, așa cum rezultă 
din Rapoartele de încercare întocmite de S.C. Wessling România (anexate), din Raportul 
nr. PER-180113-DFD/14.02.2018 întocmit de S.C. Klarwin, furnizorul echipamentelor de 
tratare a levigatului (anexat) și din ofertele de preț pentru consumabile (anexate); 

- cheltuielile cu protecția mediului se modifică ca urmare a necesității efectuării unui 
număr mai mare de analize de calitate a aerului, apei și solului, așa cum rezultă din 



    12/17 

 

tabelului de calcul al costurilor pentru analize de laborator prezentat de S.C. Iridex 
Group Import Export S.R.L. (anexat); 

- cheltuielile cu munca vie se modifică urmare a aplicării prevederilor legale cu privire 
la salarizare, așa cum rezultă din anexa Salarii întocmită de S.C. Iridex Group Import 
Export S.R.L. (anexată). 

Toate celelalte cheltuieli rămân nemodificate. Ca atare tariful de operare pentru 
activitatea de depozitare deșeuri la DDN Sînpaul stabilit inițial la suma de 61,93 lei/tonă 
fără TVA, se modifică și devine 66,38 lei/tonă fără TVA. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

 

DIRECȚIA DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr.20034/20.09.2018 
 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de operare pentru 
activitatea de depozitare deșeuri la depozitul de deșeuri nepericuloase Sînpaul 

 

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. 

Conform ofertei financiare depusă de ofertantul câștigător (asocierea S.C. Iridex Group 
Import Export S.R.L. - S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti), tariful de operare pentru 
activitatea de depozitare deșeuri la DDN Sînpaul a fost stabilit la suma de 61,93 lei/tonă 
exclusiv TVA, justificată conform fișei de fundamentare a tarifului (anexa 1). 

Din punct de vedere al structurii, tariful pentru activitatea de depozitare are două 
componente principale:  

1. costul efectiv de operare -31,46 lei/tonă și  

2. redevența - 30,47 lei/tonă. 

În conformitate cu prevederile art. 15, lit.”b” din Ordinul Președintelui 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 - Menținerea echilibrului contractual, din contractul de operare mai sus 
menționat, la aliniatul (3) precizează: 
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”În situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, 
constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute 
care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite în 
prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-
financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat 
prin modificările / ajustările de tarife, Părțile se obligă să renegocieze termenii și 
condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrului economico-financiar al  
Contractului.” 

Prin adresa nr.12/08.01.2018, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 
608/12.01.2018, S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. a solicitat modificarea tarifului 
pentru activitatea de depozitare deșeuri la DDN Sînpaul invocând următoarele aspecte: 

- depozitarea unei cantități de deșeuri mai mică decât cea prevăzută în contract; 

- relocarea unei cantități de 85.187,65 tone deșeuri de la depozitul neconform Cristești, 
deșeuri în amestec cu un grad ridicat de umiditate; 

- depozitarea de deșeuri în amestec care nu îndeplinesc cerințele de conformitate, 
prevăzute în Autorizații; 

- depășiri ale cantității de levigat generat față de valorile de calcul care au stat la baza 
elaborării ofertei financiare, precum și calitatea necorespunzătoare a levigatului cu 
depășirea conținutului de substanțe periculoase față de normativele în vigoare. 

În urma analizei solicitării făcute, au fost solicitate documente justificative, oferte de 
preț și facturi, în vederea susținerii modificării tarifului de depozitare, la care S.C. Iridex 
Group Import Export S.R.L. a răspuns prin următoarele adrese: 

- nr.62/13.02.2018 (înregistrată la C.J. Mureș cu nr. 3156/15.02.2018), 
- nr.141/14.03.2018 (înregistrată la C.J. Mureș cu nr. 3155/15.03.2018), 
- nr.147/28.03.2018 (înregistrată la C.J. Mureș cu nr. 6366/29.03.2018), 
- nr.241/16.05.2018 (înregistrată la C.J. Mureș cu nr. 10510/17.05.2018), 
- nr.294/12.06.2018 (înregistrată la C.J. Mureș cu nr. 12701/14.06.2018),  
- nr.321/27.06.2018 (înregistrată la C.J. Mureș cu nr. 13783/27.06.2018),  
- nr.359/18.07.2018 (înregistrată la C.J. Mureș cu nr. 15359/18.07.2018), 
- nr.380/24.07.2018 (înregistrată la C.J. Mureș cu nr. 15856/25.07.2018), 
- nr.412/07.08.2018 (înregistrată la C.J. Mureș cu nr. 17042/08.08.2018), 
- nr.433/21.08.2018 (înregistrată la C.J. Mureș cu nr. 17789/21.08.2018), 
- nr.452/03.09.2018 (înregistrată la C.J. Mureș cu nr. 18851/04.09.2018). 
Având în vedere prevederile Anexei 2, la 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, prin adresa 
nr.476/11.09.2018 (înregistrată la C.J. Mureș cu nr. 19428/11.09.2018) S.C. Iridex Group 
Import Export S.R.L. a transmis o Fișă de fundamentare a tarifului modificat pentru 
activitatea de depozitare deșeuri la DDN Sînpaul, însoțită de un Memoriu justificativ. 

Pe baza datelor și a calculelor cuprinse în Fișa de fundamentare și a informațiilor 
cuprinse în memoriul justificativ, precum și în documentele transmise de operator, 
coroborat cu prevederile contractului nr.12I/18920/486/07.10.2016 a fost întocmită Fișa 
de fundamentare pentru modificarea tarifului de operare pentru activitatea de 
depozitare deșeuri la DDN Sînpaul, care este prezentată în Anexa 1 la proiectul de 
hotărâre. Structura pe elemente de cheltuieli care se modifică din această fişa este 
următoarea: 

- cheltuielile cu combustibilul se modifică ca urmare a creșterii prețului motorinei, de la 
4,20 lei/l în oferta inițială la 4,60 lei/l în prezenta (anexat factură fiscală); 

- cheltuielile cu lubrefianți se modifică ca urmare a scăderii prețului uleiului hidraulic, 
de la 9,90 lei/l în oferta inițială la 7,69 lei/l în prezenta (anexat factură fiscală); 
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- cheltuielile cu energie electrică tehnologică se modifică ca urmare a creșterii duratei 
de funcționare a stației de tratare a levigatului, de la 1182 ore/an la 5118 ore/an așa 
cum rezultă din raportul de funcționare la data de 31.08.2018 transmis de către S.C. 
Iridex Group Import Export S.R.L. În vederea calculării numărului de ore de funcționare s-
a ținut cont de numărul de ore prezentat în raportul anexat, respectiv 3949 ore în 
perioada 21.09.2017-31.08.2018, prin extrapolare pe o perioada de 365 zile; 

- cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile se modifică prin creșterea 
consumului de substanțe necesare în procesul de tratare a levigatului, așa cum rezultă 
din Rapoartele de încercare întocmite de S.C. Wessling România (anexate), din Raportul 
nr. PER-180113-DFD/14.02.2018 întocmit de S.C. Klarwin, furnizorul echipamentelor de 
tratare a levigatului (anexat) și din ofertele de preț pentru consumabile (anexate); 

- cheltuielile cu protecția mediului se modifică ca urmare a necesității efectuării unui 
număr mai mare de analize de calitate a aerului, apei și solului, așa cum rezultă din 
tabelului de calcul al costurilor pentru analize de laborator prezentat de S.C. Iridex 
Group Import Export S.R.L. (anexat); 

- cheltuielile cu munca vie se modifică ca urmare a aplicării prevederilor legale cu 
privire la salarizare, așa cum rezultă din anexa Salarii întocmită de S.C. Iridex Group 
Import Export S.R.L. (anexată). 

Dintre elementele de cost care compun tariful pentru activitatea de depozitare a căror 
modificare a fost propusă de către S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. în Fișa de 
fundamentare transmisă prin adresa nr.476/11.09.2018, menționată anterior, în urma 
analizei efectuate în baza prevederilor legale, a obligațiilor cuprinse în contractul de 
delegare și a informațiilor cuprinse în Memoriul justificativ, s-au considerat ca fiind 
nejustificate următoarele: 

- cheltuieli pentru reparații, revizii și întreținere curentă care sunt calculate pe baza 
valorii de inventar a bunurilor, care nu se modifică; 

- cheltuieli pentru alte servicii executate de terți în cadrul cărora operatorul a propus 
includerea costului serviciilor de mentenanță a stației de tratare a levigatului, pe care 
acesta a optat să le externalizeze către furnizorul echipamentelor. Obligația întreținerii 
tuturor bunurilor concesionate a fost asumată de către Delegatar prin semnarea  
contractul de delegare, costurile fiind implicit parte a tarifului ofertat. 

De asemenea, cheltuielile cu energie electrică tehnologică, în Fișa de fundamentare 
supusă aprobării, au fost modificate ținând cont de durata efectivă de funcționare a 
stației de tratare a levigatului comunicată de către operator și nu pe baza unui calcul 
teoretic bazat pe valori estimate ale cantității de levigat generat în depozit.   

Ca atare tariful de operare pentru activitatea de depozitare deșeuri la DDN Sînpaul 
stabilit inițial la suma de 61,93 lei/tonă fără TVA, se modifică și devine 66,38 lei/tonă 
fără TVA. Creșterea tarifului propus spre aprobare este de 107,18%. 

În situația neaprobării modificării tarifului propus prin prezenta hotărâre, în conformitate 
cu prevederile art.34, alin.(4) din contractul 12I/18920/486/07.10.2016, operatorul 
poate fi îndreptățit să solicite rezilierea contractului fără ca Delegatarul să poată să 
pretindă daune-interese. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

Director executiv       Director executiv 

Valer Bățaga        Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.20035/20.09.2018 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de operare pentru 
activitatea de depozitare deșeuri la depozitul de deșeuri nepericuloase Sînpaul 

 
 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
expunerea de motive nr. 20024/20.09.2018 și raportul de specialitate al Direcţiei de 
Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017, 
am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Prin proiectul de act administrativ analizat se supune aprobării modificarea tarifului de 
operare pentru activitatea de depozitare deșeuri la depozitul de deșeuri nepericuloase 
Sînpaul şi încheierea unui act adiţional la Contractul nr.12 I/18920/486/07.10.2016 
încheiat cu Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL Bucureşti – SC Servicii Salubritate 
Bucureşti SA, având ca obiect 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. 

Din înscrisurile ce însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, operatorul economic - căruia 
i-a fost delegată operarea şi administrarea depozitului de deşeuri de la Sînpaul, a 
solicitat modificarea tarifului de operare pentru activitatea de depozitare, tarif 
reglementat la art.10 din contractul de delegare. 

Această solicitare de modificare este justificată în drept prin prevederile art.15 lit. „b” 
din Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor, respectiv a dispoziţiilor art.34 alin.(3) din contractul de delegare şi în fapt 
prin fişa de fundamentare – anexă la proiectul de hotărâre şi documentele justificative 
întocmite de delegat. 

În ceea ce priveşte cadrul legal al modificării 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. 

Astfel, atât încheierea, cât şi modificarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului 
sunt supuse aprobării autorităţilor deliberative. 

Conform prevederilor art.35 alin.(1) din Contractul nr.12 I/18920/486/07.10.2016, 
modificarea acestuia se face numai prin act adiţional încheiat în scris între părţile 
contractante. 
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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.91 alin.(1) lit.„d” coroborate cu cele ale 
alin.(5) lit.„a” pct13., consiliul judeţean asigură cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean. 

Precizăm totodată că proiectul de act administrativ a fost elaborat cu respectarea 
prevederilor art.81-82, coroborate cu cele ale art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea modificării tarifului de operare pentru activitatea de depozitare deșeuri la 
depozitul de deșeuri nepericuloase Sînpaul, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului 
Consiliului Județean Mureș 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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