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HOTĂRÂREA NR. 11 
privind stabilirea unor măsuri  în cadrul Proiectului Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 1353/24.01.2014 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile contractului de asociere încheiat de toate unităţile 

administrativ teritoriale din judeţul Mureş, adresa Ministerului Mediului şi Pădurilor - 

Direcţia Generală AM POS Mediu, cu nr.131518/CG/31.10.2012, precum şi procesele – 

verbale de custodie încheiate pentru echipamentele aferente Proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş,  

 În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1), lit."c" coroborat cu cele ale alin.(4), 

lit.”a” din acelaşi articol, respectiv ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Bunurile mobile identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, se transferă în administrarea unităţilor administrativ – teritoriale din judeţul 

Mureş – membre ale ADI Ecolect Mureş, cărora le-au fost predate în custodie, în vederea 

folosirii cu titlu gratuit în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş. 

Art.2. Unităţile administrativ teritoriale identificate în anexă, au responsabilitatea 

utilizării bunurilor transmise, în condiţiile art.10 şi art.11, alin.(4) din contractul de 

asociere încheiat la data de 02.11.2009. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş, Direcţiei 

de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte şi Direcţiei Economice din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş, precum şi unităţilor administrativ – teritoriale menţionate în 

anexă, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE          Contrasemnează 

Ciprian Dobre            SECRETAR                         

                                        Paul Cosma             

                                       

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot065_2008.htm#exp


 

 

 

 

Nr. 1353/24.01.2014 

Dosar I/D/3 

 

Expunere de motive  

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în cadrul Proiectului Sistem 

de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş 

 

Toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Mureş s-au asociat în scopul implementării 

Proiectului de investiţii „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul 

Mureş” (SMIDS), finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR).  

Pe lângă infrastructura creată în cadrul acestei investiţii, au fost achiziţionate şi o serie de 

bunuri mobile – echipamente necesare prestării serviciului public de salubrizare, care în 

conformitate cu clauzele contractului de finanţare întră în domeniul public al Judeţului Mureş 

ca beneficiar al Proiectului. 

Regimul juridic şi cel de exploatare a acestor echipamente este reglementat şi prin contractul 

de asociere încheiat de către toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Mureş – 

membre în ADI Ecolect Mureş. 

Totodată, în vedera asigurării operării sistemului, Ministerul Mediului şi Pădurilor – Direcţia 

Generală AM POS Mediu, prin adresa nr.131518/CG/31.10.2012, confirmă transferarea 

dreptului de administrare către UAT-urile membre ADI Ecolect Mureş, a dotărilor de 

echipamente achiziţionate în cadrul investiţiilor realizate prin Proiect, reiterând necesitatea 

utilizării acestor bunuri în condiţiile de reglementare ale art.11, alin.(4) din contractul de 

asociere, în scopul realizării Proiectului SMIDS şi cu diligenţa unui bun proprietar. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre 

anexat, responsabilitatea utilizării bunurilor transferate în administrarea UAT- urilor membre 

ADI Ecolect Mureş, în condiţiile art.10 şi art.11, alin.(4) din contractul de asociere încheiat, 

revenind în integralitate acestora. 

 

  PREŞEDINTE       DIRECTOR EXECUTIV 

Ciprian Dobre           Valer Băţaga 
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