
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2) 
  

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna iunie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)  

Ținând cont de prevederile Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 și ale 
Contractului de finanţare nr. 28/14 februarie 2017; 

Văzând: 
- Decizia CNSC 855/C8/789 din 26.05. 2020, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba sub nr.12.574 din 3 iunie 2020; 
- Adresa Ministerului Fondurilor Europene DGPEIM nr. 46327/03.06.2020, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 12.609 din 4 iunie 2020, 
privind transmiterea Metodologiei de actualizare a planului tarifar, precum și a 
Circularei privind aspectele financiare aferente operării proiectelor ,,Sisteme de 
Management Integrat al Deșeurilor (SMID) la nivel județean; 
 

           Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. c și art. 173 alin. 4 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 
- Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 
-Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin H.G. nr. 867/2016; 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a şi c din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, adoptă următoarea  
 

H O T Ă R Â R E 
 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării 
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului 
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2), conform 
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să aprobe în numele şi 
pe seama Consiliului Judeţean Alba, modificarea Studiul de fundamentare a deciziei de 
concesionare aferent procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin 
concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)” ca 
urmare a măsurilor de remediere dispuse prin decizii pentru soluționare a contestațiilor 
înregistrate la Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor , avize, decizii sau alte acte 
administrative emise de către Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice sau dispuse de către  
instanţele judecătoreşti, precum și a altor măsuri justificate care se impun pe parcursul derulării 
procedurii de concesiune – licitaţie deschisă. 
         Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 75/20 martie 2020 privind aprobarea 
Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management 



Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2), îşi încetează aplicabilitatea la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
            Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și 
bugete și Serviciului mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
          Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba, prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
SALUBRIS Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Administratorului public al Judeţului 
Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 
amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Serviciului mediu din 
cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 

                                     Avizat pentru legalitate                
PREŞEDINTE,                                                        p.  SECRETAR GENERAL, 

    Ion DUMITREL                                          Director executiv,                   
                                                                                                 Liliana NEGRUȚ 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 132 
Alba Iulia,  17 iunie 2020 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare :  

Direcţiei dezvoltare şi bugete şi Serviciului mediu din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului  
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 13.603 din 17 iunie 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de 

concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate 
în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba  

(Faza1 + Faza2) 
 

I. Expunere de motive 
 

           În vederea respectării prevederilor Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 
încheiat pentru  implementarea  Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Alba” (Faza 1 – POS MEDIU) și a Contractului de finanţare nr. 28/14 februarie 2017 
încheiat pentru  implementarea  Proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Alba” (Faza 2 – POIM),  în sarcina UAT - Județul Alba prin Consiliul 
Județean Alba a fost stabilită obligația  delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor și 
transportul acestora de la stațiile de transfer/stațiile de sortare la CMID Galda de Jos unui 
operator specializat în serviciul de salubrizare a localităților. 

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi ale H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, va fi elaborat 
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare și va fi demarată procedura de  atribuire a 
contractului ce are ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)”.  

 
II. Descrierea situaţiei actuale 

 
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare are drept scop să justifice necesitatea 

şi oportunitatea concesiunii prin delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică având ca 
obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 
realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, 
(Faza1 + Faza2)”. În vederea atribuirii contractului de concesiune, Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, aprobate prin H.G. nr. 867/2016 prevăd obligativitatea parcurgerii a trei etape distincte:  

- etapa de planificare, fundamentare și pregătire;  
- etapa de organizare şi derulare a procedurii şi atribuirea contractului de concesiune;  
- etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi monitorizarea 

implementării acestuia. 
În vederea întocmirii Documentației de atribuire a contractului de concesiune a fost 

elaborat Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor 
de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2, în cadrul căruia este prezentată o analiză 
care să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de 
proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor între 



părţile viitorului contract de concesiune, precum şi analiza privind încadrarea contractului în 
categoria celor de concesiune. 

Potrivit Deciziei CNSC 855/C8/789 din 26.05. 2020, înregistrată la registratura 
Consiliului Județean Alba sub nr.12.574 din 3 iunie 2020 și a adresei Ministerului Fondurilor 
Europene DGPEIM nr. 46327/03.06.2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba 
sub nr. 12.609 din 4 iunie 2020, privind transmiterea Metodologiei de actualizare a planului 
tarifar, precum și a Circularei privind aspectele financiare aferente operării proiectelor ,,Sisteme 
de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) la nivel județean este necesară actualizarea 
aspectelor financiare ale Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării 
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem 
de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2) aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 75/20 martie 2020. 

 
III. Reglementări anterioare 

 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 75/20 martie 2020 privind aprobarea Studiului 

de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2). 

 
IV. Baza legală  
- art. 173 alin. 1 lit. c și art. 173 alin. 4 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 
- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările şi completarile ulterioare; 
- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin H.G. nr. 867/2016; 

 
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul 
 
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 

 



         Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr.57 
/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia 
proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, 
de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul 
de hotărâre înregistrat cu nr.  132/17 iunie 2020. 
         Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 
         La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL 
Nr. 13.606/17 iunie 2020 
 

 
 
 

Către 
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEŢULUI ALBA 

Domnul Dan Mihai POPESCU 
SERVICIUL MEDIU 

Doamnei  Nicoleta IRIMIE - şef serviciu 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2) 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 17 iunie 2020, pentru a putea fi înscris în propunerea de suplimentare a ordinii de 
zi a şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 18 iunie 2020. 
 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 132/17 iunie 2020 şi are ataşat 

-  referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2) 

- Decizia CNSC 855/C8/789 din 26.05. 2020, înregistrată la registratura Consiliului 
Județean Alba sub nr.12.574 din 3 iunie 2020; 

- Adresa Ministerului Fondurilor Europene DGPEIM nr. 46327/03.06.2020, 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 12.609 din 4 iunie 2020, 
privind transmiterea Metodologiei de actualizare a planului tarifar, precum și a 
Circularei privind aspectele financiare aferente operării proiectelor ,,Sisteme de 
Management Integrat al Deșeurilor (SMID) la nivel județean; 

 
 
 

Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
p. SECRETAR GENERAL 

      Director executiv, 
                                                            Liliana NEGRUȚ 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Dezvoltare și Bugete 
Serviciul Mediu  
Nr. 13.576/ 17 iunie 2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de 

concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate 
în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba  

(Faza1 + Faza2) 
 

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare are drept scop să justifice necesitatea 
şi oportunitatea concesiunii prin delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică având ca 
obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Alba”. 

Entitatea contractantă este Județul Alba prin Consiliul Județean Alba - autoritate a 
administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii 
consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes 
judeţean.  

Obligația entității contractante de a elabora un studiu de fundamentare prin care să se 
demonstreze necesitatea și oportunitatea realizării proiectului pentru gestionarea și operarea 
serviciului, este prevăzută la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări 
şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, conform art. 
8 din același act normativ, în sarcina entității contractante este stabilită obligația de analizare a 
faptului că atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare 
către operatorul economic, iar în situația în care, ca urmare a acestei analize se constată că o 
parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată operatorului economic, contractul va fi 
considerat contract de concesiune.  

În vederea atribuirii contractului de concesiune, Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 
aprobate prin H.G. nr. 867/2016 prevăd obligativitatea parcurgerii a trei etape distincte:  

- etapa de planificare, fundamentare și pregătire;  
- etapa de organizare şi derulare a procedurii şi atribuirea contractului de concesiune;  
- etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi monitorizarea 

implementării acestuia.  
Obligația din prima etapă cu privire la fundamentare se concretizează prin analiza unor 

elemente relevante în care se includ aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea 
economică şi financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţionale ale 
proiectului în cauză.  

Conform prevederilor H.G. nr. 867/2016, studiul de fundamentare a deciziei de 
concesionare va cuprinde o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni 
economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele 
identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract de concesiune, precum şi 
analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de concesiune. „Studiul de 
fundamentare privind decizia de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor municipale achiziționate în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Alba” este elaborat de catre Comisia de Coordonare și Supervizare 
desemnata prin Dispoziția Președintelui Consiliului Judetean Alba nr. 6/14 ianuarie 2020.  

Studiul de fundamentare actualizează abordarea prezentată de către consultantul inițial, 
care a pregătit Aplicația de Finanțare și documentele suport pentru Proiectul „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”, privind managementul si modalitatea de 



operare a noului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Alba, având la bază 
următoarele:  

 informații privind organizarea sistemului actual de salubrizare din Județul Alba;  
 informații privind noul Sistem Integrat de Management al Deseurilor propus în Județul 

Alba prin Aplicația de Finanțare și documentele suport (Studiul de Fezabilitate, Analiza Cost 
Beneficiu, planul de achiziții, evaluarea impactului asupra mediului, Contractul de asociere, etc);  

 analiza instituțională elaborată în cadrul Proiectului Sistem Integrat de Management al 
Deșeurilor;  

 aspecte identificate de către Consultantul Proiectului SMID Alba, respectiv „SC EPMC 
CONSULTING SRL” în perioada de implementare a proiectului.  

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” presupune 
extinderea la nivelul întregului județ, atât în mediul urban cât și în mediul rural a unui sistem 
modern, centralizat și uniform de gestiune a deșeurilor în conformitate cu legislația națională și 
europeană. Obiectivul general al proiectului a fost crearea unui sistem durabil de management al 
deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Alba prin îmbunătățirea serviciului 
de management al deșeurilor și închiderea depozitelor neconforme de deșeuri, în conformitate cu 
practicile și politicile UE.  

Proiectul „SMID Alba” a fost încadrat în portofoliul proiectelor majore de investiție a 
căror valoare depășeste suma de 25 milioane de Euro, motiv pentru care finanțarea a fost 
aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2012) 1286/F1/05.03.2012 și prin Ordinul 
ministrului mediului și pădurilor nr. 1096/22 martie 2012.  

Întrucât investițiile prevăzute în cadrul Proiectului SMID Alba nu au putut fi finalizate în 
cadrul perioadei de finanțare aferentă POS MEDIU 2007-2013, Consiliul Județean Alba în 
calitate de beneficiar al proiectului a aplicat procedura de fazare în conformitate cu 
„Instrucţiunea nr. 12000/10.08.2015 privind unele măsuri pentru eşalonarea (fazarea) proiectelor 
Finanţate din Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013”, emisă de către Ministerul 
Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management POS MEDIU.  

Astfel, realizarea investiţiilor aferente infrastructurii de gestionare a deşeurilor din judeţul 
Alba a fost începută de către Consiliul Judeţean Alba în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 prin implementarea proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba” în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 
şi continuată din Programul Operaţional Infrastructuă Mare, Obiectiv Specific 3.1 prin 
implementarea proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
Judeţul Alba” în baza Contractului de finanţare nr. 28/14.02.2017. 

 
Investițiile rezultate din implementarea celor două proiecte sunt: 

Obiectiv de investiții / Indicator U.M. 
Total 

proiect inițial 
aprobat 

Faza 1 
Proiect  

„Sistem de 
Management 

Integrat al 
Deșeurilor în 
Județul Alba” 

Faza 2 
Proiect 

„Fazarea 
Proiectului  
Sistem de 

Manageme
nt Integrat 

al 
Deșeurilor 
în Județul 

Alba” 

(1) (2) 
(3) = (4) + 

(5) 
(4) (5) 

Containere pentru colectarea 
deșeurilor reciclabile 

număr 4375 4375  

Unități de compostare individuală număr 16133 16133  

Containere pentru colectarea 
deșeurilor periculoase menajere 

număr 13 13  

Containere pentru colectarea 
deșeurilor voluminoase 

număr 23 23  



Din punct de vedere financiar întregul Proiect a avut aprobat un cost eligibil total estimat 
de 47204680 Euro defalcat pe următoarele surse de finanțare: 

- Grant UE – 36198826 Euro; 
- Buget de stat – 6678463 Euro; 
- Buget local – 433104 Euro; 
- Contribuție beneficiar – 3894287 Euro. 

În conformitate cu prevederile Cererii de fazare, valoarea eligibilă totală estimată 
aferentă Fazei 1 este de 23905332 Euro defalcată pe surse astfel : 

- Grant UE – 18331761 Euro; 
- Buget de stat – 3382099 Euro; 
- Buget local – 219332 Euro; 
- Contribuție beneficiar – 1972140 Euro.  

Valoarea eligibilă totală estimată aferentă Fazei 2 este de 23299348 Euro defalcat pe 
surse astfel: 

- Grant UE 17867065 Euro; 
- Buget de stat 3296364 Euro; 
- Buget local 213772 Euro; 
- Contribuție beneficiar – 1922147 Euro. 

În conformitate cu Analiza Instituţională, document suport al Aplicației de Finanțare și 
totodată Anexa Vd la Contractul de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 încheiat între AM POS 
MEDIU şi Consiliul Judeţean Alba pentru implementarea Proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, s-a stabilit faptul că Sistemul de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Alba va fi operat de către două categorii de operatori, și anume: 

 Operatorul de colectare și transport la instalațiile de gestionare a deșeurilor, 
denumit Operator CT (colectare - transport) care face obiectul delegării, de către ADI 
SALUBRIS Alba, a următoarelor contracte: 

- Lot 1 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului 
de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor 
fluxuri speciale de deşeuri”,  în zona 1;   

- Lot 2 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului 
de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor 
fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 2;    

- Lot 3- „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului 
de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor 
fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 3;    

- Lot 4 - „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 
salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor 
fluxuri speciale de deşeuri”,  în zona 4;  și 
 Operatorul  staţiilor de transfer/CMID şi a serviciului de transport a deşeurilor de 

la staţiile de transfer la CMID Galda de Jos denumit Operator TTPD (transfer – transport – 
prelucrare - depozitare) care va fi delegat de către Județul Alba prin  Consiliul Județean Alba, 
prin atribuirea următorului contract: 

- „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale 
realizate în cadrul Proiectului „Sistem de  Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba 
(Faza 1 + Faza2)”. 

Operatorul căruia i se va atribui delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în 

Containere pentru colectarea 
deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice 
număr 9 9  

Stații de transfer deșeuri număr 2  2 

Stație de sortare număr 1  1 

Stație tratare mecano-biologică număr 1  1 

Depozit ecologic Galda de Jos număr 1  1 

Depozite de deșeuri neconforme 
închise/reabilitate 

număr 7 6 1 



Județul Alba va plăti o redeventa Judetului Alba pentru utilizarea bunurilor mobile şi imobile ( 
bunurile de retur) care fac obiectul contractului de concesiune.  

Redevenţa totală cuvenită pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul 
contractului de concesiune se stabileşte în suma de 3.000.000 lei, respectiv 500.000 lei/an. 

Fondul pentru închiderea depozitului se stabileşte la 3.600.000 lei, respectiv 600.000 
lei/an.  

Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 75/20 martie 2020 privind aprobarea Studiului de fundamentare 
a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Alba (Faza 1 + Faza 2), iar în urma emiterii Deciziei CNSC 855/C8/789 din 26.05. 
2020, precum şi a adresei Ministerului Fondurilor Europene DGPEIM nr. 46327/03.06.2020 
privind transmiterea metodologiei de actualizare a planului tarifar au survenit următoarele măsuri 
de remediere ale studiului de fundamentare: 

- actualizarea tarifelor maxime pentru activităţile de transfer, sortare, tratare mecano-
biologică, depozitare, constând în actualizarea OPEX-urilor antreprenorilor instalaţiilor, pe baza 
preţurilor unitare ale anului curent (ex. carburant, energie, salarii, etc.) şi în conformitate cu 
modificările legislative (contribuţia pentru economia circulară, H.G. nr. 942/2017 privind 
aprobarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor) precum şi în concordanţă cu categoriile 
de cheltuieli cuprinse în Fişa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice 
serviciului de salubrizare prevăzută la art. 18 din Anexa la Ordinul ANRSC nr. 109/2007;  

- actualizarea matricei riscurilor; 
Modificările de remediere au fost incluse în studiul de fundamentare la pct. 2.5. 

Identificarea şi descrierea riscurilor; 4. FEZABILITATEA ECONOMICĂ A CONCESIUNII; 
5.3. Stabilirea procedurii optime pentru atribuirea contractului de delegare. 

Totodată, pentru operativitatea implementării procedurii de atibuire propunem includerea 
în cadrul hotărârii de aprobare a următoarei reglementări: 

,, Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să aprobe în numele şi pe 
seama Consiliului Judeţean Alba, modificarea Studiul de fundamentare a deciziei de 
concesionare aferent procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin 
concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza1 + Faza2)” ca 
urmare a măsurilor de remediere dispuse prin decizii pentru soluționare a contestațiilor 
înregistrate la Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor , avize, decizii sau alte acte 
administrative emise de către Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice sau dispuse de către  
instanţele judecătoreşti, precum și a altor măsuri justificate care se impun pe parcursul derulării 
procedurii de concesiune – licitaţie deschisă.”  

Față de cele prezentate considerăm oportună adoptarea proiectul de hotărâre inițiat în 
considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor H.G. nr. 867/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare și 
ale art. 303 alin. 1 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare potrivit căruia bunurile proprietate publică pot fi 
concesionate de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale în baza unui contract de 
concesiune de bunuri proprietate publică. 

 
 
                     Director executiv,                                                      Administrator public, 
                  AITAI Marian Florin                                                  POPESCU Dan Mihai  
 
 
 
                 Şef serviciu,  
                  IRIMIE Nicoleta Elena 


