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Soós Zoltán

REFERAT
de oportunitate

privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare
prealabilă a unui anunţ de participare, pentru delegarea serviciului public
de salubrizare pentru activităţile - colectare si transport deseuri - în
Municipiului Tg-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

Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public de
salubrizare: răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică, au caracter
permanent și regim de funcționare continuu.
Având în vedere faptul că:
1. La momentul încheierii contractului de salubrizare nr.48/16.06.2020 între Autoritatea
Contractantă Municipiul Târgu Mureş şi Prestatorul SC Sylevy Salubriserv SRL, nu sa prevazut nerespectarea de catre operatorul de salubrizare a clauzelor contractuale
care au generat o situatie de sistare a serviciului.
2. Prin HCL nr. 38/15.02.2021, s-a aprobat încetarea înainte de termen a Contractului de
servicii nr. 48 din 16.06.2020 încheiat între Autoritatea Contractantă Municipiul Târgu Mureş
şi Prestatorul SC Sylevy Salubriserv SRL,
3. Actualul operator asigură continuitatea serviciilor de salubrizare numai până la data de
11.05.2021, când expiră cele 90 de zile prevăzute de Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată,
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4. În consecinţă municipiul rămâne fără operator de salubrizare în termen de 2
săptămâni de la elaborarea prezentului referat, iar sistarea operarii serviciului în vreme de
pandemie pune în pericol sanatatea populaţiei
5. În baza HCL nr. 50/25.02.2021 privind delegarea de gestiune prin contract de
achiziţie publică a serviciilor de salubrizare – colectare şi transport deşeuri municipale – şi a
documentaţiei aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare
şi funcţionare şi Modelul de contract de delegare prin contract de achiziţie publică, s-a
demarat achiziţia activităţilor de colectare şi transport deşeuri municipale, prin anunţul
publicat în SICAP, cu nr. CN 1030384 din 22.04.2021, procedură estimată a se derula pe o
perioadă de circa 6 luni de zile şi această documentaţie se poate utiliza pentru achiziţia de
urgenţă a serviciului, modificată cu observaţiile ANAP, conform Avizului nr.
6414/07.04.2021 şi adaptată la durata contractului pentru o perioadă de 180 de zile.
6. Până la găsirea unor soluții stabile Municipiul Tîrgu Mureş se recurge la utilizarea
exclusivă a situaţiei de extremă urgenţă pentru a acoperi lacunele, procedura fiind utilizată
exclusiv în vederea acoperirii continuităţii serviciului, impusa de art.7 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.51/2006 în sarcina autorităţii contractante până la preluarea gestiunii de către ADI
ECOLECT MUREŞ, conform HCL nr.11/2021 sau până la finalizarea procedurii competitive
aflate în derulare.
În această situaţie, Municipiul Târgu Mureş fiind obligată să adopte o soluţie pentru
asigurarea continuităţii serviciului, apreciem că se poate invoca situaţia creată de “urgenţă
extremă şi imprevizibilă” şi să recurgă la demararea procedurii de Negociere fără publicare a
unui anunţ, respectiv la încheierea unui contract cu un alt operator, conform prevederilor
art.104 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Urgenta presupune asigurarea continuitatii serviciilor de utilități publice interesul general
al intregii colectivități locale care este prioritar si vizează satisfacerea cât mai completă a
cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, sanatatea publica, întărirea coeziunii
economico-sociale la nivelul colectivităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților
administrativ-teritoriale.
Astfel, PROPUNEM aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă
a unui anunţ de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru
activităţile - colectare si transport deseuri - în Municipiului Tg-Mureş prin contract de prestări
de servicii, ca procedură de urgenţă, în vederea asigurării continuităţii serviciului.
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