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HOTĂRÂREA NR.10 
din 30 ianuarie 2014 

pentru completarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea 

inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.1290/23.01.2014 prezentată de Direcţia Economică, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.51/2006, republicată, precum şi  Procesul-verbal de recepţie a bunurilor 

achiziţionate,  

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit. c) şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea 

inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare, se completează după cum urmează: 

a) secţiunea II "Bunuri mobile", se completează prin introducerea a şase poziţii noi, 

respectiv poziţiile 9-14, reprezentând echipamente destinate colectării deşeurilor 

reciclabile achiziţionate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor Solide” (SMIDS) identificate în anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                 Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                   SECRETAR 

                                                                                                                                                Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot132_2013.htm#expmot
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot132.doc
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Nr. 1290/23. 01.2014 
Dosar  VII/E/1 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Consiliul Judeţean Mureş este beneficiarul unui proiect finanţat de către Uniunea Europeană 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniu Major de 
Intervenţie 2.1. - „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi 
extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”. 

Prin implementarea Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide” 
(SMIDS), la nivelul județului Mureș se va realiza unificarea gestiunii serviciilor de colectare, 
sortare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor municipale din judeţ, inclusiv închiderea 
unor depozite neconforme. 

Conform aplicaţiei de finanţare şi a acordului de asociere încheiat de toate unităţile 
administrativ – teritoriale din judeţul Mureş în vederea implementării Proiectului, precum şi 
în raport de prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile dobândite în cadrul 
Proiectului SMIDS Mureş revin beneficiarului – Judeţul Mureş, intrând în proprietatea acestuia.  

Unul dintre obiectivele importante ale proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide în judeţul Mureş” (SMIDS Mureş)  îl constituie implementarea colectării 
selective a deşeurilor reciclabile. 

Astfel, în cadrul proiectului SMIDS Mureş, s-a prevăzut achiziţia de echipamente de colectare 
(pubele, containere, unităţi de compostare individuală), care să asigure realizarea acestui 
obiectiv.  

În acest sens, urmare a finalizării contractului de achiziţie publică ”Furnizare de echipamente 
– Lot 1 pentru sistem integrat de gestionare a deşeurilor in judeţul Mureş, Romania” au fost 
achiziţionate echipamente destinate colectării  

deşeurilor reciclabile, identificate în anexa la proiectul de hotărâre. 

Întrucât, contractul de furnizare echipamente a fost finalizat şi toate bunurile mobile au fost 
recepţionate conform procesului verbal de recepţie finală nr. 24691/30.12.2013, se impune 
ca echipamentele astfel dobândite, să fie cuprinse în inventarul domeniului public al 
judeţului Mureş, sens în care, propunem completarea anexei la HCJM nr.42/2001 privind 
însuşirea domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform proiectului de hotărâre pe care îl supunem spre aprobare, anexat prezentei. 

 

    PREŞEDINTE                                             
     Ciprian Dobre                                                              DIRECTOR : Bartha Iosif 
                                                                                                 DIRECTOR : Valer Băţaga 

                                                                                                 DIRECTOR : Genica Nemeș 
Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 

Verificat : Radu Spinei, manager proiect 
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