
 

 

HOTĂRÂREA NR.87 

din 26 iunie 2014  

pentru modificarea şi 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.10.453/19.06.2014 prezentată de Direcţia Dezvoltare 

Regională, Implementare Proiecte, 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 I - „Bunuri imobile”, poziţia nr. 795 -„Staţia de sortare, transfer şi 

compostare”, coloana (4)-„Elemente de identificare” se modifică prin introducerea 

la „Staţia de sortare” a unui autocamion 12 mc, marca FORD EFE 25T, serie şasiu: 

NMOMKXTP6MDU90730, serie motor: BC46-6007BA DU90730 şi prin modificarea  seriei 

motor pentru autocamion 12 mc, marca FORD EFE 25T, serie şasiu: 

NMOMKXTP6MDU90731 de la „Staţia de transfer”, după cum urmează: serie motor 

BC46-6007BA DU90731; 

b) Secţiunea II "Bunuri mobile", se completează prin introducerea unei poziţii noi, 

respectiv poziţia 15, conform anexei, 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 



 

 

 

 

Nr. 10.453/19.06.2014 

Dosar I/D/3 

 

Expunere de motive  

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 

privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 

În cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul 

Mureş” (SMIDS), pe lângă construcţia infrastructurii destinate gestionării deşeurilor (depozit 

zonal, instalaţie tratare mecano-biologică, staţie sortare/transfer/compostare), a fost 

necesară şi achiziţia unor mijloace de transport destinate efectuării transferului deşeurilor 

menajere reziduale de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni, Bălăuşeri, Tîrgu 

Mureş/Vălureni la depozitul de la Sînpaul. 

 

Astfel, în cadrul contractului nr. 2G/5129/209/18.03.2013 “Furnizare echipamente de 

colectare în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în 

judeţul Mureş, Romania” – Lot 2  s-au achiziţionat 8 autocamioane (autocontainere) 

marca MAN TGS 33.360 6x4 BL, echipate cu suprastructură de încărcat/descărcat şi 

transport containere de 30 mc, având specificaţiile tehnice  cuprinse în anexa la 

prezenta. 

 

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. 

 

Întrucât bunurile mai sus menţionate au fost livrate şi recepţionate, se impune ca 

acestea să fie cuprinse în inventarul domeniului public al judeţului Mureş, sens în care, 

propunem completarea anexei Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 

domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE                              DIRECTOR EXECUTIV 

Ciprian Dobre                                Valer Băţaga 
 

 

 

Întocmit: Carmen Pătran_UIP, Expert achiziţii 

Verificat: Radu Spinei _UIP, Manager Proiect 
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