
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 279 

din 26 august 2021 
 

pentru modificarea documentației anexate Hotărârii Consiliului Local nr. 140 din 27 aprilie 

2021 privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui 

anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile – 

colectare și transport deșeuri – în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări servicii, ca 

procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 și a 

documentației de atribuire aferentă, în vederea asigurării continuității serviciului, și aprobarea 

unor măsuri fiscal-bugetare 

 

Consiliul Local Municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 58962/7200/19.08.2021 iniţiat de Primar prin Serviciul Public 

Administraţia Domeniului Public, pentru modificarea documentației anexate Hotărârii Consiliului 

Local nr. 140 din 27 aprilie 2021 privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare 

prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru 

activitățile – colectare și transport deșeuri – în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări 

servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 

și a documentației de atribuire aferentă, în vederea asigurării continuității serviciului, și aprobarea 

unor măsuri fiscal-bugetare; 

b)  Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş 

c) Raportul Direcţiei economice, Serviciul achiziţii nr. 59203/2021, Raportul Direcţiei Impozite şi 

Taxe Locale nr. 59203/2021 şi Raportul Direcţiei Juridice, Contencios Administrativ şi Administraţie 

Publică Locală nr. 59337/2021 

În conformitate cu prevederile:   

 Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 43 din 25 martie 2021 privind modificarea tarifelor de 

operare pentru activitatea de transport, respectiv activitatea de depozitare la Depozitul de Deșeuri 

Nepericuloase Sânpaul; 

 Actului Adițional nr. 5 la contractul nr. 19100/683/11i/06.09.2018 privind delegarea prin 

concesiune a activităților de sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB / DDN) prin 

exploatarea stației de Sortare, Compostare și Transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș, 

înregistrat sub nr. 17738/29.06.2021 și încheiat între Județul Mureș și S.C. IRIDEX GROUP 

IMPORT EXPORT S.R.L. – S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. – S.C. IRIDEX 

GROUP SALUBRIZARE S.R.L., reprezentată prin liderul asocierii S.C. IRIDEX GROUP 

IMPORT EXPORT S.R.L.; 

 Actului Adițional nr. 10 la contractul nr. 18920/12I/486/07.10.2016 privind delegarea operării și 

administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul și efectuarea transportului 

deșeurilor de la stațiile de transfer Râciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sânpaul – Proiect 

”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Mureș”, încheiat între Județul Mureș și 

Asocierea S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate București S.A.; 

 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 172 din 15 septembrie 2020 privind 

modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Târgu Mureș; 

 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 249 din 17 decembrie 2020 privind 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru 

utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș; 



 Art. 15 al Ordinului nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 

localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 9, alin. (2), lit. d) al Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 din 8 martie 

2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 30 al Legii nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Art. 25 și art. 26 ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 din 25 aprilie 2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 80-81 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1) și alin. 

(3), lit. a), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare,  

H o t ă r ă ş t e: 

    

          Art. I. Se aprobă modificarea Documentației anexate Hotărârii Consiliului Local nr. 140 

din 27 aprilie 2021 privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a 

unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile – 

colectare și transport deșeuri – în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări servicii, ca 

procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 și a 

documentației de atribuire aferentă, în vederea sigurării continuității serviciului, care se modifică și 

se completează după cum urmează: 

 1. La Caietul de sarcini, pct. 2.5.1. se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: 

”Investițiile care vor fi realizate de către Operator pentru realizarea infrastructurii aferente 

serviciului de salubrizare, până la sfârșitul perioadei de mobilizare (de 5 zile), în vederea 

funcționării, reabilitării și dezvoltării serviciului vor cuprinde cel puțin: 

Dotarea cu containere de gunoi de capacitate de 4 mc, 8mc, 12 mc minim câte 1 container de 

capacitățile amintite (total minim 3 containere), necesare precolectării, clandestine, selective, 

voluminoase, etc; 

Autoritatea contractantă acceptă dotarea de containere de capacitate mai mare decât cele 

menționate în caietul de sarcini cu respectarea cantității minime de containere solicitate”. 

 2. La Caietul de sarcini, tabelul prezentat la pct 4.2.4. se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

populatie Tg Mures 134.290,00 persoane 

calcul tone/an populatie 35.291,412 tone/an 

procent de reciclabilitate 31% tone 10.940,34 tone/an 

rata de indeplinire a reciclabilitatii 60% tone 6.564,20 tone/an 

contitatea de biodegradabil 53% tone 18.704,45 tone/an 

reciclabil la valorificare estimat tone 4.877,2 tone/an 

cantitatea de deseuri generata de o persoana pe an in tone 

(estimată la 0,72 kg/zi/persoană, respectiv 0,72 kg x 365 zile 

= 262,8 kg/an) 

0,27 

tone/an 

  

     tone  
Biodegradabil   53% 18.704,45  

Hartie/carton   11% 3.882,06 31% reciclabile 

Plastic    8% 2.823,312  

Metal sticla   9% 3.176,23  

Lemn    3% 1.058,74  

Reziduri si altele  16% 5646.63  



Total deseuri persoane casnice 35.291,41 populaţie 

Total deseuri persoane noncasnice 21.372,51  

total deseuri depuse la depozit pe anul 

2020 in tone 

 56.664,00  

 

 3. La Caietul de sarcini, pct. 4.2.9 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Ofertantul va avea în vedere taxele și/sau tarifele maximale estimate raportate la modificările 

tarifare majorate prin Hotărâri ale Consiliului Județean”. 

 

4. La Caietul de sarcini, NOTA menționată după pct. 4.2.9. (pagina 47) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

”Tarifele pentru colectare – transport deșeuri menajere pentru non-casnici și casnici (pers. juridice, 

instituții publice etc.) sunt cele evidențiate și nu vor depăși valoarea maximală estimată” 

 

- Tarifele vor cuprinde toate cheltuielile necesare pentru neutralizarea tipului de deșeu. 

 

Media Ponderată a tarifelor ofertate nu poate depăși valoarea maximă de 540.16 lei/tonă fără TVA.; 

 

 5. La Anexa 1 a Caietului de sarcini, după pct. 1.3., ”Greutatea specifică a deșeurilor 

municipale (valori medii pentru un grad de impurificare de maxim 20%”, se introduce un nou pct., 

pct. 1.4., care va avea următorul cuprins: 

1.4. Cantităţile estimative 

N

nr. 

Crt. 

Denumire activitate 

Cantitate 

anuala (to) 

estimativa 

Cantitate 

anuala (mc) u 

1 
Tarif deșeuri selective: 

Hârtie/Carton 
6233,04 13.851,2 

2 Tarif deșeuri selective: Plastic 7083 26.865,76 

3 Tarif deșeuri selective: Sticlă/Metal 2549,88 3642,68 

4 Tarif deșeuri voluminoase 2.719,86 9.066,2 

5 Tarif deșeuri biodegradabile 30.031,92 63222,09 

6 Tarif deșeuri construcții 4.533,11 8.242,02 

7 Tarif deșeuri clandestine 1.631,917 4.871,39 

8 
Tarif  deseuri menajere sau 

asimilate persoane casnice 
36.258,30 108.233,73 

9 

Tarif deseuri menajere sau asimilate 

persoane noncasnice (juridice, 

institutii, etc) 

20.405,7 60.912,53 

    

 

Cantitati colectate de la persoane casnice 

(populatie) 
tone  

Biodegradabil   53% 18.704,45  

Hartie/cartorn   11% 3.882,06 31% reciclabile 

Plastic    8% 2.823,312  

Metal sticla   9% 3.176,23  

Lemn    3% 1.058,74  

Reziduri si altele  16% 5646.63  

 

Total deseuri persoane casnice 35.291,41 Persoane casnice 



(populatie) 

Total deseuri persoane noncasnice 21.372,51 Persoane juridice, 

institutii 

total deseuri depuse la depozit pe 

anul 2020 in tone 

 56.664,00  

 

 6. La Anexa 9 a Caietului de sarcini – Oferta tehnică și financiară – NOTA menționată la 

pagina 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” NOTĂ : *Tarifele maximale pentru colectare - transport deşeuri menajere pentru  non-casnici  si 

casnici (pers. juridice, instit. publice, etc) sunt 11.94 lei/persoana la care se adauga TVA si respective 

media ponderata a tarifelor maximale 545.36 lei/tona la care se adauga TVA. 

[…] 

Celelalte Tarife (fara tarif deseuri menajere sau asimilate persoane casnice si respectiv noncasnice) 

ofertate nu pot depăşi valoarea ponderata maximă de 545.36 lei/tonă fără TVA”. 

 

 7. La Anexa 10 a Caietului de sarcini – Criteriul 2 – componenta financiară, categoria ”sticlă” 

de la secțiunea T2 se va transfera la secțiunea T3, iar tabelul se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire activitate 

Unitate de 

măsură 

 

Tarif ofertat 

fără TVA 

(lei) 

 

punctaj 

 Tarife pentru colectare – transport și 

neutralizare deșeuri 
  

 

T1 Tarif deșeuri selective: Hârtie/Carton   10 

T2 Tarif deșeuri selective:  Plastic   10 

T3 Tarif deșeuri selective: Sticlă/Metal   10 

T4 Tarif deșeuri voluminoase   10 

T5 Tarif deșeuri biodegradabile   5 

T6 Tarif deșeuri construcții   5 

T7 Tarif deșeuri clandestine   10 

T8 Tarif  deseuri menajere sau asimilate 

persoane casnice 
  

15 

T9 Tarif deseuri menajere sau asimilate 

persoane noncasnice (juridice, institutii, 

etc) 

  

15 

 

 8. La Proiectul de contract, pct. 5.3. – Tarifele pentru fiecare categorie de deșeu – se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

Nr. 

Crt

. 

Denumire 

activitate 

Unitate de 

măsură 

Tarif ofertat 

fără TVA (lei) 

(cifre şi litere) 

TVA (lei) 

(cifre şi litere) 

Tarif ofertat 

inclusiv TVA 

(lei) 

(cifre şi litere) 

1 

Tarif deşeuri 

selective: 

Hârtie/Carton 

lei/tonă lei/m
3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 



2 
Tarif deşeuri 

selective: Plastic 
lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 

3 
Tarif deşeuri 

selective: 

Sticlă/Metal 

lei/tonă lei/m
3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 

4 
Tarif deşeuri 

voluminoase 
lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 

5 
Tarif deşeuri 

biodegradabile 
lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 

6 
Tarif deşeuri 

construcţii 
lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 

7 
Tarif deşeuri 

clandestine 
lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 

8 

Tarif  deseuri 

menajere sau 

asimilate persoane 

casnice 

Lei/persoana Lei/persoana Lei/persoana Lei/persoana 

9 

Tarif deseuri 

menajere sau 

asimilate 

persoane 

noncasnice 

(juridice, 

institutii, etc) 

lei/

ton

ă 

lei/m
3
 

lei/to

nă 
lei/m

3
 

lei/to

nă 
lei/m

3
 lei/tonă lei/m

3
 

  

 9. La Anexa 11 – Tarife și taxe colectare – tabelul se modifică și va avea următorul cuprins: 

Tarif / taxă UM 
Tarif / taxă 

(lei, fără TVA) 

 
Tarif sortare deșeuri la Statia SCT Cristești: 

 

a) sortare până la impuritate de ,18% 
tona 

243,64 

 

b) sortare impuritate  18% - 35% 
tona 

330,10 

 Tarif compostare deșeuri la Statia SCT 

Cristești 
tona 

448,58 

 

Tarif transfer deșeuri la Statia SCT Cristești 
tona 

60,77 

 

Tarif tratare deșeuri la Stația Mecano-

Biologică TMB Sânpaul 

tona 

73,64 pt. 2021 

si 76,29 pt. 

2022 

 

Tarif depozitare Sânpaul 
tona 

88,65 

 

Taxa de economie circulară  
tona 

80,00 

 

Tarife de salubrizare în mun. Târgu Mures: 

 

a) tarif persoane fizice (casnice)  maximale persoana/luna 
11,94 

include taxa 

ec circulara 

b) tarif agenți economici, instituții publice  

(noncasnice) maximale 
tona/luna 

545,36 

include taxa 

ec circulara 

 



10. Anexa 12 – Fișa de Fundamentare – se va modifica corespunzător, ulterior aprobării noii 

documentații, inclusiv strategia de contractare. 

 

 Art. II. Se aprobă modificarea valorii contractului prin majorarea acesteia de la suma de 

9.600.000,00 Lei la 11.451.586,53 lei cu TVA, diferența dintre valoarea contractului ca urmare a 

modificărilor aduse documentației de atribuire conform prezentei și valoarea contractului aprobat prin 

H.C.L.M. nr. 140/2021, fiind suportată din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș, în cuantum de 

1,900,000.00 lei pe o perioadă de 6 luni. 

 

 Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş, prin Administraţia Domeniului Public, Direcția Economică și Direcția 

Impozite și Taxe Locale. 

 

 Art. IV În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) şi art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

 

  Art. V. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Administraţiei Domeniului Public; 

 Direcției Economice; 

 Direcției Impozite și Taxe Locale. 

 

 

 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

      Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                  Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” şi 4 voturi „abţinere”) 

 

 


