
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 114 

din 27 iulie 2017 

privind luarea unor măsuri în vederea delegării operării Staţiei de Tratare 

Mecano Biologică (TMB) din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.15602 din 20.07.2017 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte, la proiectul de hotărâre privind luarea unor măsuri în vederea 

delegării operării Staţiei de Tratare Mecano Biologică (TMB) din localitatea Sînpaul, 

Judeţul Mureş, Procesul–verbal de recepţie nr.15593/20.07.2017, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate, 

Ţinând cont de prevederile: 

- art.7, art.8 şi art.50, alin.(1), lit. a) din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de 

lucrări şi concesiunile de servicii, ale art. 8 şi art.11 din Hotărârea Guvernului 

nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 

din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- art.6 şi art.7 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.29 şi art.30 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 Studiul de fundamentare privind decizia de concesionare a activităţii 

de tratare mecanică şi biologică în cadrul proiectului Sistem de management integrat al 

deşeurilor solide din judeţul Mureş - SMIDS, prevăzut în anexa nr.1. 

Art.2.(1). Se aprobă gestiunea delegată, ca modalitate de operare şi administrare a 

infrastructurii constând în Staţie de Tratare Mecano Biologică (TMB), situată în 

localitatea Sînpaul, judeţul Mureş. 

(2). Se stabileşte licitaţia deschisă ca procedură de atribuire a contractului de delegare 

a gestiunii prevăzute la alin.(1). 

Art.3.(1). Se aprobă „Documentaţia de atribuire a contractului – Delegarea prin 

concesiune a activităţii de tratare mecanică şi biologică din cadrul SMIDS, Judeţul 

Mureş”, prevăzută în anexa nr.2, bunurile cuprinse în lista – parte componentă a 

documentaţiei urmând a fi exploatate de delegatar prin concesiune. 



 

(2). Durata maximă a contractului prevăzut la art.2 este de 6 ani. 

(3). Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş va opera eventualele modificări ale 

documentaţiei prevăzute la alin.(1), care se impun în urma verificării acesteia de către 

Autoritatea Naţională de Achiziţii Publice, în limitele pe care le presupune verificarea, 

fiind mandatat să aducă şi orice lămuriri în atenţia operatorilor economici interesaţi, pe 

calea clarificărilor şi anunţurilor de tip erată. 

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

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, precum şi 

Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte şi Direcţiei Economice din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş, respectiv Unităţii de Implementare a Proiectului SMIDS 

Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 
 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                         Paul Cosma 
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Expunere de motive 

privind luarea unor măsuri în vederea atribuirii delegării operării Stației 

de Tratare Mecano Biologică (TMB) din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.12/26.01.2017 s-a aprobat 

constituirea comisiei de coordonare şi supervizare pentru atribuirea unor 

contracte de delegare a gestiunii operării infrastructurii create în cadrul 

proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș, 

printre atribuţiile acesteia regăsindu-se şi aceea de pregătire şi planificare a 

operaţiunilor necesare în vederea  atribuirii contractului de delegare a gestiunii 

operării Staţiei de Tratare Mecano – Biologică (TMB), din localitatea Sînpaul, 

judeţul Mureş. 

 

Această comisie are responsabilitatea fundamentării deciziei de concesionare, a 

coordonării procesului de elaborare a documentaţiei de atribuire a contractului de 

concesiune, a stabilirii procedurii de atribuire a contractului de concesiune şi a 

coordonării procesului de elaborare a strategiei de contractare a concesiunii. 

 

În sensul celor de mai sus şi în considerarea prevederilor art.2, alin.(2) din HGR 

nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii, potrivit cărora comisia de coordonare şi supervizare poate beneficia de 

sprijinul unor experţi cooptaţi, autoritatea publică a încheiat un contract de 

servicii de consultanţă în baza căruia a beneficiat atât de asistenţa tehnică 

necesară revizuirii documentaţiei de atribuire cât şi de suportul tehnic acordat 

comisiei în fundamentarea deciziei de concesionare. 

 

Astfel, a fost elaborat Studiul de fundamentare privind decizia de concesionare a 

activităţii de tratare mecanică şi biologică în cadrul proiectului Sistem de 

management integrat al deşeurilor solide din judeţul Mureş - SMIDS, care în 

conformitate cu dispoziţiile art.7, art.8 şi art.50, alin.(1), lit.”a”din Legea 

nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, raportat la 

cele ale art. 8 şi art.11 din HGR nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, fundamentează decizia de 

concesionare a serviciului public de interes judeţean, transferul unor riscuri la 

   

 Nr.15602/20.07.2017 

 Dosar _____________ 
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concesionar, forma de operare - gestiune delegată, respectiv procedura de 

atribuire a contractului – licitaţie deschisă.  

 

Întrucât, în intervalul scurs de la procedura de licitaţie anterior derulată pentru 

atribuirea contractului de delegare a Stației de Tratare Mecano Biologică (TMB) 

din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş, legislaţia în domeniul achiziţiilor şi al 

concesiunilor de servicii a suferit modificări majore, s-a impus şi revizuirea  

documentaţiei de atribuire în conformitate cu toate modificările legislative 

intervenite în materie, cu reluarea unei noi proceduri de atribuire, în condiţiile 

legii. 

 

Astfel, documentaţia a fost revizuită în conformitate cu modificările legislative 

intervenite, respectiv prin luarea în considerare a unei perioade de maxim 6 ani 

pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii Stației de Tratare Mecano 

Biologică (TMB) din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş, reglementându-se şi care 

sunt riscurile ce se transferă la operatorul – concesionar, fără plata unei 

redevenţe aferente infrastructurii concesionate prin atribuirea contractului. 

 

Conform legislaţiei incidente în materie, aprobarea studiului de fundamentare mai 

sus menţionat, elaborat de comisia de  coordonare şi supervizare şi a 

documentaţiei de atribuire, respectiv stabilirea duratei maxime a concesiunii şi a 

procedurii de atribuire a contractului de delegare, revine autorităţii contractante, 

sens în care, se impune luarea acestor măsuri de către autoritatea deliberativă, în 

vederea atribuirii delegării gestiunii Stației de Tratare Mecano Biologică (TMB) din 

localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş. 

 

Întrucât, în cursul verificării documentaţiei de atribuire de către Autoritatea 

Naţională de Achiziţii Publice pot interveni modificări ale documentaţiei faţă de 

forma aprobată, pentru asigurarea celerităţii derulării procedurii de atribuire, se 

impune mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş să opereze aceste 

remedieri, în limitele pe care le presupune verificarea, respectiv să aducă orice 

alte lămuriri în atenţia operatorilor interesaţi, atât pe calea clarificărilor cât şi a 

anunţurilor de tip erată.  

Faţă de considerentele mai sus arătate supunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
DIRECTOR EXECUTIV 

Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

Întocmit: Genica Nemeş- membru UIP SMIDS 

Verificat: Radu Spinei – manager UIP 
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