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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor 
de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, si operarea statiei de 

transfer Rîciu, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș - zona 7 Rîciu”  

Consiliul Local al Comunei Şincai 

Luând act de  
‐raportul de aprobare a Primarului Comunei Şincai, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 
2509/16.10.2019 şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai; 
Având în vedere prevederile  
-art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor), republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  și prevederile art. 36 , alin. (5)  coroborat cu art. 42 alin.11 din Legea 51/2006.  
- art. 6, pct. (9) şi ale art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, 
republicată 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu. 

În temeiul  art. 129 alin. (2) lit. „d” coroborat cu  alin. (7)  lit. „n”, art. 132, art. 196 alin.  (1), lit. „a” din 
OUG 57/2019 privind codul  administrativ,   

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. Se avizează actul adițional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si 
transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, si operarea statiei de transfer Rîciu, 
componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș - zona 7 Rîciu” conform anexei 1.  
Art.2. Se mandatează Primarul comunei Şincai, să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” aprobarea 
actului adițional conform art.1   
Art.3. Se mandatează ADI „Ecolect Mureş”, prin Preşedinte, să semneze actul adițional la  contractul de 
delegare conform celor menționate la art.1  
Art.4  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Consiliului Judeţean Mureş, 
precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în AGA 
actul adițional în forma avizată la art.1  răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 
      

                                                                                                                                      Primar, 

 Grigore HUZA 

 Avizat pentru legalitate, 
      Secretar General 
Ludovica Emilia SUCIU 
 

 



 

ANEXA 1  la Hotărârea Consiliului Local Şincai 

 

Act aditional nr._____ din data de ... 

la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a deseurilor 
municipale si altor fluxuri de deseuri, si operarea statiei de transfer Rîciu, componente ale 

serviciului de salubrizare al Judetului Mureș - zona 7 Rîciu” 

 

Încheiat azi ________între: 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ, cu sediul în Tîrgu Mureș strada 
Primăriei  nr. 2, județul Mureș, înregistrată Registrul asociaţiilor si fundaţiilor de pe lângă judecătoria 
Tîrgu Mureş cu numărul 38/18.06.2008, cod unic de înregistrare  24219033, cont RO45 BTRL 0270 1205 
G999 14XX deschis la  Banca Transilvania – Sucursala Tîrgu Mureş, reprezentat(ă) de  Péter Ferenc, 
președinte ADI în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre: județul Mureș, Oraşul 
Sărmașu, Comunele Băla, Ceuașu de Câmpie, Crăiești, Grebenișu de Câmpie, Miheșu de Câmpie, 
Pogăceaua, Râciu, Sînpetru de Câmpie, Șăulia, Șincai, Valea Largă, Zau de Câmpie,  aceste unităţi 
administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar), denumit/ă/e în cele ce urmează 
„Delegatar”, pe de o parte, 

şi 

Societatea comercială Sylevy Salubriserv SRL cu sediul în sat Ceuaşu de Cîmpie, Comuna Ceuaşu de 
Cîmpie,  str. Principală nr. 265, județul Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
tribunalul Mureş,  cu numărul J26/88/2005, cod unic de înregistrare RO17144302, cont bancar RO43 
INGB 0000 9999 0520 8261, deschis la ING HOME BANK S.A., respectiv 
RO49TREZ4765069XXX004926 deschis la Trezoreria Tg. Mureş, reprezentată de Ilyés Dionisie, având 
funcţia de administrator, în calitate de delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte, 

Având în vedere modificările și completările intervenite la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și Legea nr. 51/2006  

(art. 42 alin 11) Legea serviciilor comunitare de utilități publice, în vederea implementării prevederilor 

referitoare la acoperirea costurilor cu gestionarea deșeurilor de ambalaje de către OIREP‐uri,   părțile au 
convenit încheierea prezentului act adițional conform termenilor și condițiilor stipulate astfel:  

 

 Alin. 6 al art 10 va avea următorul cuprins :  

„Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării, se facturează lunar de către Delegat către UAT, pe 
baza avizului ADI,. Operatorul va înainta către ADI in termen de 3 – 5 zile de la finalul lunii documentele 
justificative ( ex: bonuri de cântar) pe baza cărora se va emite factura către UAT și documentele care 
asigură trasabilitatea deșeurilor reciclate/valorificate, aferente fiecărui  UAT,  ADI urmând a le transmite 
către OIREP-uri. Doar daca sunt puse la dispoziție toate aceste documente, în termen cel mult 10 zile de 
la primirea acestora ADI va aviza sau va comunica neaprobarea, indicând motivele care stau la baza 
neaprobării.” 

 După aliniatul 7 se va introduce aliniatul 7^1 cu următorul cuprins :  



“Pentru sumele care sunt acoperite de către OIREP-uri, plata se va efectua  de către ADI, operatorilor  în 
termen de 2 zile lucrătoare de la primirea sumelor respective de la OIREP-uri, cu respectarea următoarelor 
condiții :  

(a) Plata se va efectua după confirmarea cantităților reciclate/valorificate de către OIREP-uri, pe baza 
facturii transmise de operator conform prevederilor legale în vigoare referitoare la acoperirea costurilor 
de către OIREP-uri.  

(b)  Pentru confirmarea cantităților de ambalaje reciclate/valorificate , Operatorul care efectuează 
serviciul delegat în baza prezentului Contract, împreună cu operatorul care asigură gestionarea ulterioară 
a fluxului de deșeuri de ambalaje au responsabilitatea transmiterii către ADI a documentelor care asigură 
trasabilitatea deșeurilor reciclate/valorificate, aferente fiecărui  UAT,  ADI urmând a le transmite către 
OIREP-uri.  

(c) ADI va indica sumele aferente fiecărui UAT pentru care se efectuează plata, în funcție de 
cantitatile acceptate de reciclatori/valorificatori, urmând ca respectivele sume să fie deduse din factura/ile 
ulterioare transmise de operator UAT-urilor.” 

 Alin.8 lit.c) al articolului  10 se va modifica astfel  :  

„c) valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie în venit al operatorului. 
Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, 
operatorul operatorul are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă.” 

 Art.11 alin 1 va avea următorul cuprins  

Pentru fiecare An Contractual Delegatul va plăti Județului Mureș o Redevenţă în suma de 152.897,79  lei, 
aferentă activității de colectare și  o sumă de 74.091,41 lei, aferentă activității de transfer. 

 La articolul 14 privind fluxul deseurilor  se vor adăuga următoarele aliniate :  

(6)      În cazul în care deșeurile colectate de către operator nu îndeplinesc condițiile de acceptanță pentru 
instalațiile cărora le-au fost destinate, transportul deșeurilor către instalația adecvată va fi decisă de 
reprezentanții ADI și va fi efectuată de către operatorul care a adus deșeurile refuzate la instalația inițială, 
toate costurile pentru transferul acestora către instalația adecvată căzând în sarcina operatorului de 
colectare.  

(7)      Determinarea costurilor mai sus menționate se va face pe baza tarifelor ofertate.  

 

Încheiat azi, ............... , în 2 exemplare, restul clauzelor rămânând neschimbate.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Referat de aprobare  
la proiectul de hotărâre privind necesitatea modificării unor clauze contractuale  

aferente ”Contractului de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport 
a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, si operarea statiei de transfer 

Rîciu, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș - zona 7 Rîciu”. 
 
 

 
 În scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării 
în comun a serviciilor de salubrizare a localitaţiilor de pe raza de competenţă a UAT-urilor membre, 
precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, în 
data de 22 mai 2008 s-a constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”. 
 În conformitate cu reglementările prevăzute de OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, astfel cum a fost modificată și completată,  care stabilesc că eventualele  costuri de 
gestionare a deșeurilor pentru care se aplică răspunderea producătorului, în special ambalaje, sunt 
acoperite de către organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) se 
impune modificarea contractelor de delegare a gestiunii deșeurilor în ceea ce privește modalitatea de plată.  
În conformitate cu prevederile art. 53 alin.3 din Legea 211/2011, astfel cum a fost modificată prin OUG 
74/2018, luând în considerare și faptul că la nivelul județului Mureș s-a implementat un sistem integrat, 
acordul sau parteneriatul care va viza acoperirea costurilor se va încheia de către ADI Ecolect Mureș. 
Se impune ca plata pentru acoperirea acestor costuri să se realizeze prin intermediul ADI, urmând ca 
aceasta să efectueze plata către operatori, în funcție de tarifele aplicabile și cantitățile de deșeuri 
reciclate/valorificate, urmând ca după primirea sumelor respective operatorii  să diminueze/scadă la 
emiterea următoarei facturi către UAT-uri sumele primite de la ADI.   
Pentru a se asigura implementarea adecvată a acestui sistem de plată se va solicita operatorilor să se 
depună  împreună cu documentele justificative care stau la baza emiterii facturii, documente care asigură 
trasabilitatea deșeurilor.  
De asemenea, se impune încheierea unui act adițional  ca urmare a modificării Legii 51/2006 serviciilor 
comunitare de utilităţi publice. Conform  Punctului 3, Articolul II din Ordonanţa de urgenţă nr. 53 din 25 
iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 03 iulie 2019, operatorii vor avea dreptul 
ca după 45 de zile să solicite  recuperarea debitelor în instanţă, nemaifiind menționată posibilitatea de a 
suspenda serviciul – art. 42 alin.11 din Legea 51/20016.  
Totodată conform celor stipulate în contractele de operare ale infrastructurilor de tratare și eliminare 
deșeuri din cadrul sistemului integrat județean de gestionare a deșeurilor, în vederea  reglementării 
situației costurilor aferente cantităților de deșeuri colectate care nu îndeplinesc condițiile de acceptanță 
pentru instalațiile cărora le-au fost destinate, este necesară stipularea în cadrul contractelor de colectare 
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obligativitatea suportării tuturor costurilor pentru transferul acestora către instalația adecvată de către   
operatorul de colectare.   
 Având în vedere că proprietarul infrastructurii puse la dispoziția operatorului este Consiliul Județean, se 
impune modificarea clauzei referitoare la beneficiarul plății redevenței, deoarece în conformitate cu 
prevederile art.29 alin.11 lit.m) Legii 51/2006 privind serviciile publice ”nivelul redevenţei sau al altor 
obligaţii, după caz; la stabilirea nivelului redevenţei, autoritatea publică locală va lua în considerare 
valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică şi puse la 
dispoziţie operatorului ...”. Ținând cont că textul de lege face referire la bunuri ”aflate în proprietate 
publică”, iar propietarul bunurilor este Consiliul Județean se impune ca acesta să fie beneficiarul 
redevenței. Aceasta va alimenta fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare conform OUG 198/2005, 
urmând a fi reinvestită în sistemul de management al deșeurilor.   
 
Având în vedere cele expuse supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

                              
                            
 
     PRIMAR 
Grigore HUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a 
deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, si operarea statiei de 
transfer Rîciu, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului 

Mureș - zona 7 Rîciu” 
Având în vedere: 
-referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act 
adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport 
a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, si operarea statiei de transfer 
Rîciu, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș - zona 7 Rîciu”, 
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor), republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  și 
prevederile art. 36 , alin. (5)  coroborat cu art. 42 alin.11 din Legea 51/2006.  
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 17 iulie 2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 
a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu. 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a 
deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, si operarea statiei de 
transfer Rîciu, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș ‐ 
zona 7 Rîciu”,  propus spre aprobare Consiliului Local Şincai a fost întocmit în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. Drept urmare se acordă aviz 
favorabil. 
 
 
   
                     Viceprimar, 
                                            Szilamer PANCZEL 
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