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PROIECT DE HOTARARE: 

privind  modificarea si completarea  prin Act aditional nr. 6 la Contractul de servicii privind 

delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului  de salubrizare al Comunei 

Mereni nr. 2991 / 10.09.2012 

Avand in vedere: 

-Prevederile  din Ordonanţa de urgenţă nr.92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
-Prevederile din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile  Legii nr. 101 / 2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile legii nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile din H.G nr 1071/2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 2022. 
-Contractul de servicii privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de 
salubrizare al comunei Mereni nr. 2991 / 10.09.2012, cu  modificările şi completările 
ulterioare, 
-Prevederile art. 129, alin.1, alin.2, lit.d, alin.7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
-Referatul de aprobare  al domnului Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni inregistrat sub 
nr. 5278  din 06.09.2022ș 
-Raportul de specialitate intocmit de catre doamna  Serif Sibel avand functia de secretar 
general al comunei Mereni inregistrat sub nr. 5279  din 06.09.2022; 
-Prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificarile  si completarile ulterioare; 
-Prevederile  art. 7, alin. (2)  din Noul Cod Civil,  art. 120-121 din Constitutia Romaniei 
republicata, art. 20-21 din Legea  cadru a descentralizarii  nr. 195 / 2008; 
 Luand in considerare  dispozitiile legii nr. 199 / 1997 pentru ratificarea Cartei  
Europene a  autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie  1985; 
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In temeiul prevederilor art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Domnul  Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, judetul Constanta; 

PROPUN : 

Art.1 - Modificarea si completarea  prin Act aditional nr. 6 la Contractul de servicii privind 

delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului  de salubrizare al Comunei Mereni 

nr. 2991 / 10.09.2012. 

Art.2 – Aprobarea  Actului  adiţional nr. 6 la Contractul de servicii privind delegarea gestiunii 

prin concesiune a unei parti a serviciului  de salubrizare al Comunei Mereni nr. 2991 / 

10.09.2012, in forma prevazuta in anexa nr. 1 care  face  parte integrantă din prezentul proiect 

de hotarare. 

Art. 3- Cu ducerea la indeplinire a  prevederilor prezentei hotarari se incdredinteaza  primarul 

comunei Mereni, judetul Constanta prin compartimentele  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Mereni. 

Art.4 - Secretarul general al comunei  va comunica prezenta hotarare instituţiilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul 

Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 

 

 

 

 INITIATOR                                                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

               PRIMAR                                                                                    SECRETAR GENERAL 

        DUMITRU GURITA                                                                                  SERIF SIBEL 
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Referat de aprobare 

La proiectul de hotarare privind  modificarea si completarea  prin Act aditional nr. 6 la 

Contractul de servicii privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului  de 

salubrizare al Comunei Mereni nr. 2991 / 10.09.2012 

 

În conformitate cu prevederile art.1 alin.2, lit.e din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
salubrizarea localităţilor este un serviciu de utilitate publică. 

 
 Contractul de delegare a unei părți din serviciul de salubrizare al comunei Mereni nr. 

2991/10.09.2012 ajunge la termen în data de 10.09.2022. 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA"DOBROGEA" (ADI Dobrogea)  a lansat 

licitatia  publica   deschisa   privind   delegarea   gestiunii   serviciului   de  salubrizare pentru   

activitatile   de  colectare,   transport   si  transfer   al  deseurilor   din  Judetul Constanta,   

in   conformitate    cu   Proiectul   Sistem   de   Management    Integrat   al Deșeurilor  in 

Constanța. 

Documenația de atribuire nr. DF1152849 / 05.07.2022 a  fost  elaborata   de  catre  

aparatul  tehnic  al  ADI Dobrogea, a fost avizata  de cele 57 de unitati   administrativ  

teritoriale  membre ale Asociației, de Consiliul  Judet"ean  Constanta și a primit avizul ANAP. 

Obiectul   contractului   de  delegare   a  gestiunii   consta  în dreptul și obligația 
operatorului declarant câștigător   de   a   presta    serviciul    de   salubrizare,    potrivit    

obiectivelor    si standardelor  de calitate  stabilite  de ADl Dobrogea  prin Documentatia  

de atribuire, respectiv   activitatile   de  colectare,   transport   si  transfer   al  deseurilor   din 

judetul Constanta,   inclusiv  a  celor  cinci  fractii  colectate   separat:  hartie-carton,   plastic- 

metal, sticla, rezidual  si biodegradabil. 

Procedura  de  licitatie  este impartita  pe  trei  loturi,  aferente  celor  trei  zone  de 

colectare din judetul  Constanta: 
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1.  Lot 1 - delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor 
municipale în zona 1 din județul Constanța. Zona 1:  Municipiul   Constanta,   orasele   

Murfatlar   si  Ovidiu,   comunele: Fantanele,  Gradina,  Istria, Lumina,  Mihai  

Viteau.Targusor,   Valu  lui Traian, Sacele, Corbu; 

2.  Lot 2 –  delegarea gestiunii  activității  de  colectare și  transport a  
deșeurilor municipale în zona 2 din județul Constanța.   Zona  2: Orasele  Negru  

Voda,  Techirghiol  si Eforie,  comunele:  Amzacea, Baraganu, Cerchezu, Chirnogeni,  

Comana, Cumpana, Mereni, Pecineaga, Topraisar,  Tuzla; 

3. Lot 3 - delegarea gestiunii activității de colectare, transport și transfer a 
deșeurilor municipale în zona 3 din județul ConstanțAa. Zona   3:   Municipiul    Medgidia,    

orasul   Harsova,    comunele:    Adamclisi, Aliman,    Baneasa,    Castelu,    Ciocarlia,    Cobadin,    

Cuza- Voda,    Ciobanu, Crucea, Deleni, Dobromir, Dumbraveni, Garliciu, Ghindaresti, Horia, 

Independenta,  Ion Corvin,  Lipnita,  Mircea- Veda, Nicolae  Balcescu,  Ostrov, Oltina,  

Pestera,  Pantelimon,   Rasova,  Saligny,  Silistea,  Tortoman,   Topalu, Vulturu. 

Valoarea total a estimata  a contractelor  este de 129.142.856 RON.  

Durata contractelor  este de 5 ani. 

Data limita de depunere  a ofertelor  este 20.09.2022,  în present procedura este 

suspendată urmare contestării documentației de atribuire de către potențialii participanți 
la procedura de atribuire. 

Anuntul  de concesionare   la procedura  de licitatie  publica  deschisa,  care contine 

informatii   referitoare   la  modul   de  desfasurare   a  procedurii,   a  fost  publicat   in 

Sistemul  Electronic  de Achizitii  Publice  (SEAP)  în  dat a  de  20.07.2022,  avand  numarul 

PCI002094. 

Drept urmare,  inițierea de către UAT Mereni a unei noi procedure de concesionare 
este inutilă deoarece procedura de delegare a contractului de delegare a serviciului de 

salubrizare la nivelul județului va fi finalizată pe parcursul anului 2022 (termen realist) sau 
2023 (termen pesimist). În aceste condiții, considerăm oportună prelugirea termenului 
contractului de delegare a unei părți din serviciul de salubrizare al comunei Mereni nr. 
2991/10.09.2012 până la semnarea contractului de delegare la nivelul județului. 

Dată fiind durata perioadei de mobilizare precum şi faptul că va înceta contractul de 
delegare către S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L. se impune prelungirea  contractului de 
delegare către operatorul regional pana la finalizarea licitatiei publice organizate de ADI 
Dobrogea prin Consiliul Judetean Constanta ,  

 
 
 
 



 
 
 
Având în vedere cele de mai sus, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate 

supunem spre aprobare Consiliului Local al Comunei Mereni  mandatarea reprezentantului 

Consiliul Local al Comunei Mereni   sa semneze actul Act aditional nr. 6 la Contractul de servicii 

privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului  de salubrizare al Comunei 

Mereni nr. 2991 / 10.09.2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

INITIATOR 

PRIMAR 

DUMITRU GURITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA – JUDEŢUL CONSŢANŢA 

COMUNA  MERENI 

PRIMAR 

Sţr. Liberţăţii nr. 112, Mereni Ţel / Fax : 0241-859203 
www.primãria-mereni.ro ; e-mail : primãria.mereni@yahoo.com 

Nr. 5279 / 06.09.2022 
 

 

 

Raport 

La proiectul de hotarare privind  modificarea si completarea  prin Act aditional nr. 6 la 

Contractul de servicii privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului  de 

salubrizare al Comunei Mereni nr. 2991 / 10.09.2012 

 

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), lit.e) din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
salubrizarea localităţilor este un serviciu de utilitate publică. 

 
În conformitate cu prevederile art.10, alin.(1) din Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, două sau 
mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în limitele competenţelor autorităţilor lor 
deliberative şi executive, pot să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, în scopul 
constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitare având ca obiect furnizarea/prestarea 
în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi înfiinţarea, modernizarea şi/sau 
dezvoltarea , după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente. 

 
Potrivit prevederilor art.10, alin. (4) din actul normativ sus menţionat, unităţile 

administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri ale 
autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega 
gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv 
dreptul de a concesiona sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice 
transferate. 

 
În acest scop, hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale privind mandatarea 

şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să conţină prevederi detaliate şi 
complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredinţat. 

 
Conform art. 28, alin. (21) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ- teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 
având ca scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit, pot încredinţa unui 
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operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor 
activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, 
cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii 
contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract:unităţile 
administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară având ca 
scop serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin 
intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ- teritorială, în calitate de 
acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al 
consiliului de administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra 
deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu 
serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul 
gestiunii directe operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv 
activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii 
nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor 
administrativ- teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale 
care i-a încredinţat gestiunea serviciului capitalul social al operatorului regional, respectiv al 
operatorului este deţinut în totalitate de unităţile administrativ- teritoriale membre ale 
asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la 
capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă. 
 

În conformitate cu prevederile art. 590 lit. a) şi art. 591, din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, gestiunea directă este o 
modalitate de gestiune a unui serviciu public, putându-se realiza şi de către societăţile 
reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu capital social integral al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale înfiinţate 
de autorităţile administraţiei publice sau alte persoane juridice de drept privat, după caz, cu 
respectarea prevederilor legale. 

 
Acordul contractual de delegare a unei părți din serviciul de salubrizare al comunei 

Mereni nr. 2991/10.09.2012 ajunge la termen în data de 10.09.2022, 

Tinand cont de faptul ca Asociatia  de Dezvoltare  Intercomunitara   "Dobrogea"  a 

lansat   licitatia    publica    deschisa    privind    delegarea    gestiunii    serviciului    de 

salubrizare  pentru  activitatile   de  colectare,  transport  si transfer  al  deseurilor  din 

judetul  Constanta,  în conformitate  cu Proiectul  Sistem  de Management  Integrat  al 

Deseurilor In Constanta, este necesară prelungirea contractului de delegare a unei părți din 
serviciul de salubrizare al comunei Mereni nr. 2991/10.09.2012 până la finalizarea    
procedurii    organizata    de ADI  Dobrogea. 

Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile art.129, alin.(2) lit.d) şi art.196, 
alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Comunei  Mereni  proiectul de hotarare privind  modificarea si completarea  

prin Act aditional nr. 6 la Contractul de servicii privind delegarea gestiunii prin concesiune a 

unei parti a serviciului  de salubrizare al Comunei Mereni nr. 2991 / 10.09.2012. 



 Mentionez faptul ca  proiectul de hotarare indeplineste  conditiile legale de a fi supus  

aprobarii Consiliului Local al comunei Mereni in forma propusa. 

 

 

Secretar General 

Serif Sibel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ROMANIA 
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JUDETUL CONSTANTA 

 

IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE SRL  

Sediu social : 
Bucuresti ,  Sector 1, 

SoseauaBucurest i-P loiesti , nr.  9-13,  
Etaj 2  

Adresa corespondenţăcentrala : 
Constanta, Str.  Industr ia la,  Nr 2A  

Capita l Social :    12.560.260 le i,  CUI 
RO24342060, J40/1256/2022  

Tel: 0241.979, Fax:  0241.743375  
off ice@iridexsalubrizare.ro  ; 

www.iridexsalubrizare.ro  
 

 

Nr. ……….. din………………….  Serie ……………………, Nr. ………………………., din 
data de ………………………. 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 6 / 2022 

Contract de delegare a unei părți din serviciul de salubrizare al comunei Mereni nr. 
2991/10.09.2012 

 

Cap.1. Părţile contractante: 
Art. 1.1. COMUNA MERENI, cu sediul in Mereni, strada: Libertatii, nr. 112, judetul Constanta, 

telefon: +40 0241859203, fax: +40 0241859336, cod fiscal 4785658, reprezentata legal prin 

domnul DUMITRU GURIȚĂ, in calitate de Primar denumita in cele ce urmeaza  CONCEDENT 
/ACHIZITOR, 

si 

Art. 1.2. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL, cu sediul în Municipiul BUCURESTI, Sector 2, 

Soseaua Bucuresti – Ploiesti, Nr. 9-13, Etaj 2, , Tel: 0241.743.376, Fax: 0241.743.375, e-mail: 

office@iridexsalubrizare.ro, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/1256/2022, Cod Unic de Înregistrare 24342060, atribut fiscal RO, Cod IBAN RO93 TREZ 

7005 069X XX01 4690, deschis la TREZORERIA BUCURESTI, reprezentată legal prin 
DIRECTOR GENERAL – Dan Tiberiu ANGHEL, reprezentata prin MANAGER SALUBRIZARE – 

Petrisor BLEBEA, in calitate de CONCESIONAR/PRESTATOR 

 

In baza Notei de fundamentare nr. …./…..și în temeiul art. 7 alin. (2) din Contractul de 
delegare a unei părți din serviciul de salubrizare al comunei Mereni nr. 2991/10.09.2012, 

părțile au convenit încheierea prezentului act adițional, astfel: 
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Cap.2. Durata contractului de delegare a unei părți din serviciul de salubrizare al comunei 
Mereni nr. 2991/10.09.2012 se prelungește pana la data inceperii operarii contractului 
de delegare a gestiunii pentru activitatile de colectare si transport al deseurilor prin 

“Sistemul de Managemen Integral aj Deseurilor (SMID)”. 

Cap.3. ART. 2 Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate, producandu-și efectele 
până la data încetării contractului. 

Cap.4. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de servicii nr. 
2991/10.09.2012 și a fost încheiat în două exemplare originale, având forță juridică 

egală, câte unul pentru fiecare parte. 
 

BENEFICIAR, 

COMUNA MERENI 

PRESTATOR, 

IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL 

PRIMAR, 

Dumitru GURIȚĂ 

MANAGER ARIA CONSTANTA, 

Andrei CARLIORU 

Vizat pentru legalitate, 

Secretar general UAT 

ȘERIF SIbel 

 

Vizat CFP, 

Constabilitate 

Tănase Liviu 
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