
          R0MANIA                                                                                                 

 JUDETUL CONSTANTA 

   COMUNA MERENI                                                          Nr.6908  din 29.11.2022  

         PRIMAR 

 

P R O I E C T     DE     H O T A R A R E 

„ privind delegarea  gestiunii  prin achiziție publică de servicii  a activităților de sortare, 
tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Unitatea Administrativ 

Teritoriala ’’Mereni’’ fără punerea la dispoziție a infrastructurii” 

 

Consiliul Local al comunei Mereni, judetul Constanta intrunit in sedinta ordinara la fata de 7 

decembrie 2022; 

Avand in vedere: 

- Contractul privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare 

al comunei Mereni nr. 2991/10.09.2012 incheiat intre UAT Mereni si IRIDEX GROUP 

SALUBRIZARE SRL; 

-Referatul de aprobare intocmit de catre  domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni 

inregistrat sub nr. 6909 din 29.11.2022; 

-Raportul de specialitate  intocmit de catre  doamna Serif Sibel  avand functia de secretar 

general inregistrat  la Primaria comunei Mereni sub nr. 6910 / 29.11.2022; 

-Prevederile  Ordinului  ANRSC nr. 640/2022 privind  aprobarea Normelor metodologice de  

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de  
calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare; 
-Prevederile  art. 2, alin. 8^1 din Legea 101/2006 prinvind salubrizarea localitatilor, astfel cum 

a fost modificat prin OUG 133/2022  prin care  se stabileste faptul ca „este interzisă prestarea 
de către operatori a activităților de transfer, sortare, tratare și/sau de eliminare, prin 
depozitare, a deșeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea 
administrativ-teritorială/sectorul municipiului București de pe raza căreia/căruia provin 
deșeurile.” 

-Prevederile  art. 2, alin. 8 din Legea 101/2006 privind salubrizarea localitatilor, astfel cum a 

fost modificat prin OUG 133/2022 se stabileste ca „inainte de atribuirea activității de colectare 
separată și transport separat al deșeurilor municipale, unitățile administrativ-teritoriale sau, 

după caz, sectoarele municipiului București sunt obligate să atribuie, individual sau în asociere, 

activitățile de transfer, sortare, tratare anaerobă/aerobă și/sau de eliminare, prin depozitare.” 

- Prevederile art. 29, alin. 8 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 



- Prevederile  art. 104, alin. 1, lit. c) coroborat cu alin. 4 din Legea 98/2016 privind achizitiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Normele metodologice  de aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica / acordului cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice aprobata prin HG nr. 395 

/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Ordinul nr. 82 / 2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare  al 

localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-OUG nr. 92 / 2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-OG nr. 2/ 2021  privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

_OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si compeltarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 24/ 2000  privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor  art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n),  alin. (9), lit. a) si lit. c)  

precum si art. 196, alin. (1), lit. a)  coroborat cu art. 139, alin. (1)  din OUG nr. 57 / 2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, judetul Constanta : 

PROPUNE: 

Art. 1- Delegarea gestiunii activităților de sortare, tratare mecano biologica  și depozitare a 
deșeurilor  prin încheierea unui contract de achizitie publica de servicii pentru o perioada de 

18 luni avand ca obiect: 

-sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate din deşeurile municipale 
colectate din UAT Mereni în staţii de sortare; 
-tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale din UAT Mereni în instalaţiile integrate de 
tratare;  

-eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de 
tratare a deşeurilor municipal provenite din UAT Mereni;  

Art. 2- Aprobarea urmatoarelor documente necesare delegarii  gestiunii  activitatilor de sortare, 

tratare mecano-biologica si depozitare a deseurilor municipale din UAT Mereni,, fara punerea 

la dispozitie a infrastructurii:: 

 Strategia de contractare  pentru procesul de achizitie publica  conform anexei nr. 1 care 

face parte integranta din prezentul proiect de hotarare; 

 Instructiuni catre ofertanti, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul 

proiect de hotarare; 

 Formulare si modele de documente , conform anexei nr. 3  care face parte integranta 

din prezentul proiect de hotarare. 

 Caiet de sarcini, conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezentul proiect 

de hotarare. 

 Proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii, conform anexei nr. 5 

care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 



 

Art. 3-  Secretarul general al comunei Mereni  va comunica prezenta hotarare institutiilor si 

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  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R0MANIA                                                                                                 

 JUDETUL CONSTANTA 

   COMUNA MERENI                                                          Nr.6909  din 29.11.2022  

         PRIMAR 

 

REFERAT DE APROBARE  

„ privind delegarea  gestiunii  prin achiziție publică de servicii  a activităților de sortare, 
tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Unitatea Administrativ 

Teritoriala ’’Mereni’’ fără punerea la dispoziție a infrastructurii” 

 

Dumitru Gurita, primarul comunei mereni, judetul Constanta; 

Avand in vedere ca: 

- UAT Mereni are incheiat cu IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL Contractul privind 

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

nr. 2991/10.09.2012 avand ca obiect:  

o Colectarea separata, transportul separat si tratarea  deseurilor municipale reziduale 

generate de populatia UAT Mereni; 

o Colectarea separata, transportul separat si tratarea  deseurilor municipale reciclabile 

generate de populatia UAT Mereni; 

o Colectarea separata, transportul separat si tratarea  deseurilor similare reziduale 

generate de catre agentii economici si institutiile publice din  UAT Mereni; 

o Colectarea separata, transportul separat si tratarea  deseurilor similare reciclabile 

generate de catre agentii economici si institutiile publice din UAT Mereni. 

- Contractul nr. 2991/10.09.2012 va inceta la data inceperii operarii contractului de 

delegare a gestiunii pentru activitatile de colectare si transport al deseurilor prin „Sistemul de 
Management Integrat al Deseurilor (SMID)” 

In acest moment ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA"DOBROGEA" 

deruleaza prin SEAP procedura de licitatie privind: 

o „Delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer a 
deșeurilor municipale în Județul Constanța”, Anunt concesionare 

[PC1002094]/22.07.2022; 

o „Contract de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru 
activitățile de sortare, tratare mecano-biologică si depozitare a deșeurilor 
municipale din Județul Constanța”, Anunt concesionare 

[PC1002146]/01.10.2022; 

- ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA"DOBROGEA" nu a finalizat 

procedurile de licitatie pentru delegarea serviciilor de salubrizare, motiv pentru care ne 

aflam intr-o situatie de urgenta, este necesar asigurarea prestarii serviciilor de 

salubrizare prin una din formele prevazute de lege. 

Serviciile de salubrizare pe raza UAT Mereni, ca servicii de utilitate publica, trebuie sa 

indeplineasca concomitent urmatoarele condiţii esenţiale: 
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 

b) adaptabilitate la cerinţele consumatorilor; 
c) accesibilitatea egala la serviciul public, in conditii contractuale ; 

d) asigurarea sanatatii publice si a calitatii vietii ; 

 



Serviciul de salubrizare pe raza UAT Mereni se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor 
principii: 

    a) protecţia sănătăţii populaţiei; 
    b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; 
    c) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
    d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 
    e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 
    f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 
    g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
    h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 
    i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici; 
    j) securitatea serviciului; 

    k) dezvoltarea durabilă. 
 

 

Realizarea serviciilor publice de salubrizare presupune: 

- respectarea si aplicarea legislatiei in domeniu, care s-a armonizat cu legislatia CE; 

- necesitatea modernizarii si asigurarii unor servicii publice de salubritate eficiente si de calitate; 

- asigurarea unui mediu de viata curat si sanatos locuitorilor din cadrul Unitatii administrativ 

teritoriale Mereni. 

 

In conditiile in care: 

 In conformitate cu prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 

publice, gestiunea serviciului de salubrizare a localitatii se realizeaza prin urmatoarele 

modalitati: 

a) gestiune directa; 

b) gestiune indirecta sau gestiune delegata; 

 ADI Dobrogea este imputenicita sa delege prestarea serviciilor de salubrizare, nu este 

fezabil tehnic ca prestarea serviciilor sa se realizeze prin gestiune directa; 

 Este necesar asigurarea continuitatii prestarii serviciilor de salubrizare pana la atribuirea 

procedurii de licitatie derulata prin SEAP;  

 Potrivit art. 104, alin. 1, lit. c) coroborat cu alin. 4 din Legea 98/2016 privind achizitiile 

publice, autoritatea contractanta poate aplica procedura de negociere fara publicare 

prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea unui contract de achizitie 

publica, atunci cand perioada de aplicare a procedurii de licitatie deschisa nu poate fi 

respectata din motive de extrema urgenta,  

propunem atribuirea prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de 

participare a unui: 

 „Contract de delegare a gestiunii  a activităților de sortare, tratare mecano biologica  și 
depozitare a deșeurilor municipale din UAT Mereni, fără punerea la dispoziție a 
infrastructurii”. 

 

Delegarea gestiunii activităților de sortare, tratare mecano biologica  și depozitare a deșeurilor 
se va face prin încheierea unui contract de achizitie publica de servicii pentru o perioada de 18 

luni avand ca obiect: 



o sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate din 
deşeurile municipale colectate din UAT Mereni în staţii de sortare; 

o tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale din UAT Mereni în instalaţiile 
integrate de tratare;  

o eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a reziduurilor rezultate de la 
instalaţiile de tratare a deşeurilor municipal provenite din UAT Mereni;  

 

Avand in vedere cele de mai sus, supun aprobarii dumneavoastra proiectul 

de hotarare in forma in care a fost initiat. 

 

 

 

INITIATOR 

PRIMAR 

DUMITRU GURITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R0MANIA                                                                                                 

 JUDETUL CONSTANTA 

   COMUNA MERENI                                                          Nr.6910  din 29.11.2022  

         PRIMAR 

 

REFERAT 

„ privind delegarea  gestiunii  prin achiziție publică de servicii  a activităților de sortare, 
tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Unitatea Administrativ 

Teritoriala ’’Mereni’’ fără punerea la dispoziție a infrastructurii” 

 

Avand in vedere ca: 

- UAT Mereni are incheiat cu IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL Contractul privind 

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

nr. 2991/10.09.2012 avand ca obiect:  

o Colectarea separata, transportul separat si tratarea  deseurilor municipale reziduale 

generate de populatia UAT Mereni; 

o Colectarea separata, transportul separat si tratarea  deseurilor municipale reciclabile 

generate de populatia UAT Mereni; 

o Colectarea separata, transportul separat si tratarea  deseurilor similare reziduale 

generate de catre agentii economici si institutiile publice din  UAT Mereni; 

o Colectarea separata, transportul separat si tratarea  deseurilor similare reciclabile 

generate de catre agentii economici si institutiile publice din UAT Mereni. 

- Contractul nr. 2991/10.09.2012 va inceta la data inceperii operarii contractului de 

delegare a gestiunii pentru activitatile de colectare si transport al deseurilor prin „Sistemul de 
Management Integrat al Deseurilor (SMID)” 
- Legea 101/2006 privind salubrizarea localitatilor a fost modificata prin OUG nr. 133/ 

2022; 

- Ordinul ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare 

a localităţilor a fost abrogat si inlocuit cu Ordin ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru 

gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare; 
- prin art. 2, alin. 8^1 din legea 101/2006 prinvind salubrizarea localitatilor, astfel cum a 

fost modificat prin OUG 133/2022 se stabileste faptul ca „este interzisă prestarea de 

către operatori a activităților de transfer, sortare, tratare și/sau de eliminare, prin 
depozitare, a deșeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea 
administrativ-teritorială/sectorul municipiului București de pe raza căreia/căruia provin 
deșeurile.” 

- prin art. 2, alin. 8 din legea 101/2006 prinvind salubrizarea localitatilor, astfel cum a fost 

modificat prin OUG 133/2022 se stabileste ca „inainte de atribuirea activității de 
colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, unitățile administrativ-

teritoriale sau, după caz, sectoarele municipiului București sunt obligate să atribuie, 
individual sau în asociere, activitățile de transfer, sortare, tratare anaerobă/aerobă și/sau 
de eliminare, prin depozitare.” 

- UAT Mereni este membra a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA"DOBROGEA"; 



- ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA"DOBROGEA" a fost 

delegata/imputernicita sa delege prin proceduri de licitatie prestarea serviciilor de 

salubrizare; 

- in acest moment ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA"DOBROGEA" 

deruleaza prin SEAP procedura de licitatie privind: 

o „Delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer a 
deșeurilor municipale în Județul Constanța”, Anunt concesionare 

[PC1002094]/22.07.2022; 

o „Contract de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru 
activitățile de sortare, tratare mecano-biologică si depozitare a deșeurilor 
municipale din Județul Constanța”, Anunt concesionare 

[PC1002146]/01.10.2022; 

- ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA"DOBROGEA" nu a finalizat 

procedurile de licitatie pentru delegarea serviciilor de salubrizare, motiv pentru care ne 

aflam intr-o situatie de urgenta, 

este necesar asigurarea prestarii serviciilor de salubrizare prin una din formele prevazute de 

lege. 
 

Serviciile de salubrizare pe raza UAT Mereni, ca servicii de utilitate publica, trebuie sa 

indeplineasca concomitent urmatoarele condiţii esenţiale: 
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ; 

b) adaptabilitate la cerinţele consumatorilor; 
c) accesibilitatea egala la serviciul public, in conditii contractuale ; 

d) asigurarea sanatatii publice si a calitatii vietii ; 

 

Serviciul de salubrizare pe raza UAT Mereni se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor 
principii: 

    a) protecţia sănătăţii populaţiei; 
    b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor; 
    c) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
    d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 
    e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 

    f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 
    g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
    h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; 
    i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici; 
    j) securitatea serviciului; 

    k) dezvoltarea durabilă. 
 

 

Realizarea serviciilor publice de salubrizare presupune: 

- respectarea si aplicarea legislatiei in domeniu, care s-a armonizat cu legislatia CE; 

- necesitatea modernizarii si asigurarii unor servicii publice de salubritate eficiente si de calitate; 

- asigurarea unui mediu de viata curat si sanatos locuitorilor din cadrul Unitatii administrativ 

teritoriale Mereni. 

 



In conditiile in care: 

 In conformitate cu prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 

publice, gestiunea serviciului de salubrizare a localitatii se realizeaza prin urmatoarele 

modalitati: 

a) gestiune directa; 

b) gestiune indirecta sau gestiune delegata; 

 ADI Dobrogea este imputenicita sa delege prestarea serviciilor de salubrizare, nu este 

fezabil tehnic ca prestarea serviciilor sa se realizeze prin gestiune directa; 

 Este necesar asigurarea continuitatii prestarii serviciilor de salubrizare pana la atribuirea 

procedurii de licitatie derulata prin SEAP;  

 Potrivit art. 104, alin. 1, lit. c) coroborat cu alin. 4 din Legea 98/2016 privind achizitiile 

publice, autoritatea contractanta poate aplica procedura de negociere fara publicare 

prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea unui contract de achizitie 

publica, atunci cand perioada de aplicare a procedurii de licitatie deschisa nu poate fi 

respectata din motive de extrema urgenta,  

propunem atribuirea prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de 

participare a unui: 

 „Contract de delegare a gestiunii  a activităților de sortare, tratare mecano biologica  și 
depozitare a deșeurilor municipale din UAT Mereni, fără punerea la dispoziție a 
infrastructurii”. 

 

Delegarea gestiunii activităților de sortare, tratare mecano biologica  și depozitare a deșeurilor 
se va face prin încheierea unui contract de achizitie publica de servicii pentru o perioada de 18 

luni avand ca obiect: 

o sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate din 
deşeurile municipale colectate din UAT Mereni în staţii de sortare; 

o tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale din UAT Mereni în instalaţiile 
integrate de tratare;  

o eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a reziduurilor rezultate de la 
instalaţiile de tratare a deşeurilor municipal provenite din UAT Mereni;  

 

 

De asemenea, propunem sa se elaboreze si supune aprobarii Consiliului Local al UAT Mereni 

aprobarea documentatiilor de atribuire: 

 instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi; caietul de sarcini; 
 proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii; 
 formulare şi modele de documente. 

 

 

 

INTOCMIT 

SECRETAR GENERAL 

SERIF SIBEL 

 



 


