
 

 

HOTĂRÂREA NR. 18 

din 12 februarie 2015 

 

privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare  

Intercomunitară ECOLECT MUREŞ 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 2.272/5.02.2015 a Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, 

precum și avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare prevederile art.8 alin.(3), lit.”c”art.10 din Legea nr.51/2006 a 

serviciilor publice comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.742/2014 privind modificarea anexelor 

nr.2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi 

a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, 

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(2), lit.”h”, art.20, alin.(3)  şi art.37, alin.(1) din 

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ coroborat cu cele ale 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.246/2005, 

În temeiul prevederilor art.11 şi art.91 alin. (1) lit. „b” şi „d”, precum şi cele ale art. 97 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1.Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT MUREŞ, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Ciprian Dobre, 

reprezentantul judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei, să voteze  aprobarea 

modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației în sensul dispozițiilor art. 1 și să 

îndeplinească toate procedurile legale care decurg din aceasta, inclusiv actualizarea actelor 

în cauză, cu toate modificările survenite de la înfiinţarea Asociaţiei.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREȘEDINTE               Contrasemnează 

Ciprian Dobre               SECRETAR 

              Paul Cosma 

 
 



 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului 

Asociației de Dezvoltare  

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ” a fost constituită în 

vederea promovării și reprezentării intereselor unităţilor administrativ – teritoriale 

membre, în domeniul salubrizării localităţilor, respectiv pentru satisfacerea nevoilor 

colectivităţilor locale legate de furnizarea/prestarea serviciilor publice comunitare de 

salubrizare a localităţilor şi pentru exercitarea competenţelor autorităţilor 

administraţiei publice locale în acest domeniu, în baza mandatului încredinţat prin 

hotărâri ale autorităţilor deliberative adoptate în acest sens, în cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, realizat prin Proiectul 

SMIDS. 

Aceasta funcționează în baza prevederilor Legii administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii serviciului public de salubrizare a localităţilor nr. 

101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 246/2005 și ale Hotărârii Guvernului nr. 855 din 13 august 

2008 - care a aprobat actul constitutiv și statutul – cadru al asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice ce se vor constitui 

în vederea delegării gestiunii serviciului către un operator, desemnat prin licitaţie 

publică în condiţiile legii.    

Articolul III din Hotărârea Guvernului României, nr.742 din 2014 privind modificarea 

anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, din 10 septembrie 2014, precizează că: ”Asociaţiile constituite 

anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri potrivit prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care 

au ca scop gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice, administrarea, 

funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice, înfiinţarea, reabilitarea, 

modernizarea, extinderea şi/sau, după caz, dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare aferente acestor servicii, îşi vor modifica actul constitutiv şi statutul în 
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conformitate cu actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru aplicabile, potrivit prezentei 

hotărâri, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia”. 

 

Modificările Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.65/24.04.2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt prevăzute la art. I din HG nr.742/2014 și sunt cuprinse la 

pct. B din anexa care face parte integrantă din proiectul de hotărâre alăturat. 

Totodată, date fiind modificările legislative incidente în materie, intervenite ulterior 

datei de înfiinţare a Asociaţiei – Legea nr.51/2006, republicată, Legea nr.101/2006, 

republicată, inclusiv Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia a cărei reglementări referitoare la proprietatea publică au fost preluate în 

bună parte de titlul VI „Proprietatea publică” din noul Cod civil, republicat, se impune 

abrogarea unor dispoziţii statutare referitoare la încredinţarea bunurilor proprietate 

publică, Asociaţiei. Aceste modificări, atât la Actul Constitutiv cât şi la Statutul 

Asociaţiei,  sunt cuprinse în anexa – pct. A şi B, la proiectul de hotărâre iniţiat în acest 

sens. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare  

Intercomunitară ECOLECT MUREŞ. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre  

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 
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