ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 148
din 21 mai 2021
privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ
de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru de măturat,
spălat, stropire şi întreţinerea căilor publice, precum şi colectarea cadavrelor animalelor de
pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare, în municipiul Târgu Mureş, prin contract de prestări de servicii, ca
procedură de urgenţă, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 şi a
documentaţiei de atribuire aferentă, în vederea asigurării continuităţii serviciului

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru,

Având în vedere:
a) Referatul de aprobare al Administraţiei Domeniului Public nr. 36.502/3912 din 2021
privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de
participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activităţile de măturat,
spălat, stropire şi întreţinerea căilor publice, precum şi colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de
neutralizare, în municipiul Târgu Mureş, prin contract de prestări de servicii, ca procedură de
urgenţă, conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/20016 şi a documentaţiei de
atribuire aferentă, în vederea asigurării continuităţii serviciului;
b) Rapoartele de specialitate de la Direcţia Economică nr. 37048/19 mai 2021, Direcţia
Impozite şi Taxe Locale nr. 36854/19 mai 2021, Direcţia Poliţia Locală nr. 4353/19 mai 2021 şi
Direcţia Juridică Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr.37677/20 mai 2021
În conformitate cu prevederile:
Art. 1, alin. (4), lit. j), art. 8, alin. (3), lit. d) şi i) şi ale art. 22, alin. (3) din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Art. 6, alin. (1), lit. e), lit. h), art. 12, alin. (2) şi alin. (3) şi ale art. 14 din Legea nr.
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

Art. 3, alin. (1), lit. b) şi l) si art.104 lit.c, din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 80-81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HCL nr. 38/15.02.2021 privind încetarea înainte de termen a Contractului de servicii nr.
48 din 16.06.2020, încheiat între Autoritatea Contractantă Târgu Mureş şi Prestatorul SC Sylevy
Salubriserv SRL şi asigurarea continuităţii serviciilor de salubrizare a Municipiului Târgu Mureş;
HCL nr. 125/22.04.2021 privind aprobarea delegării gestiunii, prin contract de achiziţie
publică, a serviciilor de salubrizare pentru activităţile de măturat, spălat, stropire şi întreţinerea
căilor publice, precum şi colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea
acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, în municipiul Târgu
Mureş, în vederea asigurării continuităţii până la preluarea serviciului prin gestiune directă
conform H.C.L.M. nr. 11/2021 şi aprobarea documentaţiei aferente: Referatul de oportunitate,
Caietul de sarcini, Regulamentul de organizare şi funcţionare, Proiectul de contract de achiziţie
publică şi Fişa de date a achiziţiei.
Art. 72 alin. (2) din OUG Nr. 70/2020 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
precum şi a altor acte normative.
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) şi alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196,
alin. (1), lit. a) şi ale art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se aprobă derularea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ
de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru de măturat, spălat, stropire
şi întreţinerea căilor publice, precum şi colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, în municipiul
Târgu Mureş, prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgenţă, conform prevederilor
art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 şi a documentaţiei de atribuire aferentă, în vederea
asigurării continuităţii serviciului.
Art. 2. Se aprobă Referatul de oportunitate, Regulamentul de organizare şi funcţionare,
Caietul de sarcini cu anexe şi Proiectul de contract, anexate, care fac parte integrantă la prezenta
hotărâre.

Art. 3. Durata contractului este de 180 de zile cu posibilitatea prelungirii, până la
atribuirea serviciului prin procedura de licitaţie deschisă, sau sau până la preluarea efectivă prin
gestiune directă a serviciului de către Serviciului Public Ecologie, Peisagistică şi Salubrizare
Urbană – instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului
Local Municipiul Târgu Mureş, serviciu înfiinţat prin HCL nr. 118/22.04.2021.
Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul
Municipiului Târgu Mureş prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public, Direcţia
Economică – prin serviciile de specialitate, Direcţia Impozite şi Taxe Locale şi Direcţia Poliţia
Locală.
Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului
administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea
controlului de legalitate.
Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică:
- Serviciului Public Administraţia Domeniului Public
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Impozite şi Taxe Locale;
- Direcţiei Poliţia Locală;

Preşedinte de şedinţă,
Kelemen Atilla-Márton
Contrasemnează,
p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş,
Szövérfi László

(Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru“ şi 3 voturi “abţinere”

