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HOTĂRÂREA NR. 102 

din 31 iulie 2014 
 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.11/2014 
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.12.714/24.07.2014 a Direcţiei Economice, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere adresa nr.1072/2014 a Comunei Mădăraş, 
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. I. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 11/2014 privind 
stabilirea unor măsuri în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş se modifică după cum urmează: 
1. Punctul 11 şi punctul 53 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
 

Nr. 
crt 

COMUNE 

Container 
1,1 mc 
hârtie 
(buc.) 

Container 
1,1 mc  

PET 
(buc.) 

Container 
1,1 mc 
sticlă 
(buc.) 

Unitati 
compostare 
individuală 

(buc.) 

11 
COMUNA BAND 

25 25 25 1166 

53 COMUNA 
MĂDĂRAŞ 

9 9 9 310 

 
 

 
Art. II. 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 Comunei Band şi Comunei Mădăraş, 

care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE                                                                        Contrasemnează                                  

Ciprian Dobre                                                                               SECRETAR 

                                                                                                  Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.11/2014 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. 
  
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.11/2014 privind stabilirea unor măsuri în 
cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul 
Mureş, bunurile mobile realizate în cadrul proiectului au fost transferate 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. 
 
La data adoptării acestei hotărâri, din eroare, bunurile mobile aferente localităţii 
Fînaţele Mădăraşului au fost transmise Comunei Band, deşi prin Legea 217/2011 privind 
trecerea satului Fânaţele Mădăraşului din componenţa comunei Band în componenţa 
comunei Mădăraş, judeţul Mureş, acest sat a trecut în componenţa comunei Mădăraş. 
 
Pentru îndreptarea acestei erori, propunem modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.11/2014 privind stabilirea unor măsuri în cadrul 
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, 
în sensul diminuării bunurilor mobile predate în custodie comunei Band cu bunurile 
aferente satului Fînaţele Mădăraşului şi adăugării acestor bunuri mobile la cele predate 
în custodie comunei Mădăraş, modificându-se astfel poziţiile 11 şi 52 ale acestei anexe. 
 
Faţă de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat. 
 

PREŞEDINTE                                                                            DIRECTOR EXECUTIV 

Ciprian Dobre                                                                                      Bartha Iosif 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier                

Nr.12.714/24.07.2014      

   Dosar VI D/1 
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