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HOTĂRÂREA NR.153 

din 26 noiembrie 2015 

pentru inițierea unor demersuri în scopul implementării Proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.22.893/24.11.2015 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 
Publică,  precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa nr.96475/30.10.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice,  

Luând în considerare prevederile art.13 alin.(3) din Contractul de asociere încheiat cu 
toate UAT din Judeţul Mureş, ale art.7 alin.(2) din Legea nr.101/2006, republicată, 
privind serviciul de salubrizare al localităţilor, precum şi pe cele ale art. 3 din Legea 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

În temeiul art.91 alin. (1) Iit. „c” , precum şi al art.97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se solicită Consiliului Local al municipiului Reghin, trecerea imobilului compus 
din Staţie de sortare şi Staţie de transfer, împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 
10.000 mp, situat în intravilanul localităţii Reghin, înscris în C.F. nr.55767/Reghin, 
nr.cad.55767, din proprietatea privată în proprietate publică a municipiului Reghin și 
transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Mureş, în vederea integrării lui în 
Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, ca parte 
integrantă a acestuia. 

Art.2. Se solicită Consiliului Local al municipiului Tîrnăveni, trecerea imobilului situat 
în str. Gruiete, nr.1B, Tîrnăveni, compus din Staţie de sortare şi Staţie de transfer, 
împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 3025 mp – proprietate publică a 
municipiului Tîrnăveni, situat în intravilanul localităţii Tîrnăveni, înscris în C.F. 
nr.360/N/Tîrnăveni, nr. cad.597/2, în domeniul public al judeţului Mureş, în vederea 
integrării lui în Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul 
Mureş, ca parte integrantă a acestuia. 

Art.3. Se solicită Consiliului Local al municipiului Sighişoara, trecerea imobilului 
compus din Staţie de sortare împreună cu terenul aferent acesteia (din suprafaţa 
totală de 53.500 mp), proprietate publică a municipiului Sighişoara, situat în intravilan 
insular al localităţii Sighişoara, înscris în C.F. nr.11849/Sighişoara, nr. top. 5757/2 şi 
nr. cad.1109, în domeniul public al judeţului Mureş, în vederea integrării lui în 
Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, ca parte 
integrantă a acestuia. 
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Art.4. Se solicită Consiliului Local al comunei Rîciu, trecerea imobilului compus din 
Staţie de sortare şi Staţie de transfer – proprietate publică a comunei Rîciu, edificate 
pe terenul situat în intravilanul localităţii Pogăceaua şi înscris în C.F. 
nr.50017/Pogăceaua, în domeniul public al judeţului Mureş, în vederea integrării lor în 
Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, ca parte 
integrantă a acestuia. 

Art.5. Se solicită Consiliului Local al comunei Băla, trecerea imobilului - teren în 
suprafaţă de 5040 mp - pe care sunt edificate staţiile de sortare şi transfer menţionate 
la art.4, din suprafața totală de 10.089 mp, situat în intravilanul localităţii Pogăceaua, 
înscris în C.F.nr.50017/Pogăceaua, nr. top 1361/8/1, din proprietatea privată a 
comunei Băla în proprietatea publică a acesteia, şi transmiterea acestuia în domeniul 
public al judeţului Mureş, în vederea integrării lui în Sistemul de Management Integrat 
al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, ca parte integrantă a acestuia. 

Art.6.(1) Se solicită Consiliului Local al comunei Acăţari, trecerea imobilului compus 
din Staţie de sortare, împreună cu terenul aferent acesteia, în suprafaţă de 11.510 mp 
– proprietate publică a comunei Acățari, situată în intravilanul localităţii Gruișor, 
înscrisă în CF nr.618/Gruişor, nr. cad. 253/1 și 254/1/11, în domeniul public al 
judeţului Mureş, în vederea integrării lui în Sistemul de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, ca parte integrantă a acestuia. 

 (2) Se solicită Consiliului Local al comunei Acăţari, trecerea imobilului – teren 
în suprafaţă de 1200 mp – ce constituie drumul de acces la staţia de sortare, înscris în 
CF nr.1955/N/Acăţari, situat în extravilanul localităţii, din proprietatea privată a 
comunei Acăţari în proprietatea publică a acesteia, şi transmiterea lui în domeniul 
public al judeţului Mureş, în vederea integrării acestuia în Sistemul de Management 
Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, ca parte integrantă a acestui sistem. 

Art.7. Se solicită Consiliului Local al comunei Bălăuşeri, trecerea imobilului constând 
din Staţie de sortare şi Staţie de transfer împreună cu terenul aferent acestora, 
compus din 2 parcele alăturate, una situată în intravilanul localităţii Chendu în 
suprafaţă de 2961 mp, înscrisă în CF nr.50750/Bălăuşeri, având nr.cad.50750, iar 
cealaltă situată în extravilanul localităţii - în suprafaţă de 2392 mp, înscrisă în CF 
nr.50645/Bălăuşeri, având nr.cad.50645, ambele proprietatea publică a comunei 
Bălăuşeri, în domeniul public al judeţului Mureş, în vederea integrării lui în Sistemul 
de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, ca parte integrantă a 
acestuia. 

Art.8.(1) Predarea – preluarea imobilelor transmise conform solicitărilor formulate 
prin art.1 – 7 din prezenta hotărâre, se va realiza în termen de 15 zile lucrătoare de la 
încheierea de către ADI Ecolect Mureş a contractelor de delegare a gestiunii operării 
acestei infrastructuri, cu operatorii desemnaţi prin procedurile de licitaţie ce se vor 
derula pentru aceasta, încheindu-se în acest scop proces – verbal de predare – primire, 
între autorităţile publice implicate, în fiecare caz în parte. 

(2) Până la predarea – preluarea în fapt, a imobilelor transmise în domeniul public al 
judeţului Mureş, în vederea integrării lor în Sistemul de Management Integrat al 
Deşeurilor Solide în Judeţul Mureş, respectiv încheierea proceselor - verbale de 
predare – primire, staţiile de sortare/transfer, după caz, ce constituie infrastructură - 
parte integrantă a sistemului de salubrizare, vor fi menţinute în funcţiune de actualii 
proprietari, care vor asigura în continuare buna funcţionalitate a acestora, în 
condiţiile legii și vor încredinţa delegarea gestiunii lor către ADI Ecolect Mureş, 
conform prevederilor art.13, alin.(3) din contractul de asociere. 
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Art.9. Prezenta hotărâre se comunică unităţilor administrativ teritoriale cărora li se 
solicită transmiterea imobilelor, care urmează să adopte hotărâri de consiliu local în 
sensul celor stipulate la art.1 – 7, precum şi Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 
Mureş în vederea completării inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, după 
punerea în executare a acesteia. 

 

  

PREȘEDINTE         Contrasemnează 

Ciprian Dobre        SECRETAR 

                 Paul Cosma  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru inițierea unor demersuri în scopul 
implementării Proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor Solide în Județul Mureș 

 

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), încheindu-se în acest scop un 

contract de asociere pentru o durată de 30 de ani.  

 

Potrivit prevederilor ar.7, alin.(2) din Legea nr.101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, republicată,”(2) Bunurile aferente sistemului de 

management integrat al deşeurilor sau părţi ale acestuia, după caz, aparţin 

domeniului public al judeţului.” 

 

În spiritul reglementării legale mai sus invocate şi pentru asigurarea gestiunii 

integrate a operării staţiilor de sortare/transfer, după caz, realizate în cadrul 

altor proiecte (Phare Ces, OG nr.7/2006), unităţile administrativ teritoriale din 

Judeţul Mureş asociate în scopul implementării SMIDS, au reglementat la art.13, 

alin.(3) din contractul de asociere faptul că „(3) La încetarea obligaţiilor 

asumate de autorităţile administraţiei publice locale în cauză faţă de 

finanţator, acestea vor fi integrate în proiect, delegarea gestiunii lor fiind 

încredinţată de consiliile locale respective către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Ecolect Mureş”. 

 

Mai mult, potrivit prevederilor, alin.(6), lit.”b” ale art.10 din Legea nr.51/2006  

privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, „bunurile situate 

pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai 

multe unităţi administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al judeţului, 

dacă toate unităţile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi 

judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei”. 

 

Totodată prin adresa nr.96475/30.10.2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice ne face cunoscut anumite chestiuni de drept dezlegate de 
Curtea Constituţională a României prin Decizia nr.1/2014 raportat la regimul 
juridic al proprietăţii publice, potrivit cărora „(…) nu este compatibilă cu 

     

            Nr.22.893/24.11.2015 

   Dosar VI/D/1 
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regimul juridic al dreptului real de administrare, corespunzător dreptului de 
proprietate publică, care presupune constituirea acestuia prin acte juridice 
de drept administrativ, în cadrul unor raporturi de subordonare (…)”, 
perspectivă din care, transmiterea proprietăţii asupra acestor staţii este o dată în 
plus justificată, întrucât consiliul judeţean nefiind subordonat celorlalte consilii 
locale şi viceversa, integrarea lor în SMIDS nu poate fi realizată nici măcar prin 
acordarea unui drept de administrare asupra lor. 

Din perspectiva tuturor argumentelor mai sus arătate, întrucât staţiile de 

sortare/transfer, după caz, realizate pe raza judeţului Mureş prin alte proiecte – 

Phare Ces/OG nr.7/2006, deservesc fiecare în parte mai multe unităţi 

administrativ - teritoriale din judeţul Mureş, arondate în cadrul Proiectului SMIDS 

Mureş, pe fiecare din cele 7 zone de colectare stabilite prin Master Planul 

Proiectului,  reiese în mod evident faptul că, acestea trebuie integrate în Proiect 

în condiţiile contractului de asociere, respectiv că regimul juridic al proprietăţii 

lor trebuie stabilit în conformitate cu prevederile legale mai sus arătate. 

 

Prin urmare, fiind de drept stabilită proprietatea publică a judeţului, asupra 

oricărei infrastructuri ce aparţine sistemului de management integrat al deşeurilor 

– atât prin legea specială (Legea nr.101/2006) cât şi prin reglementarea de drept 

comun în materia serviciilor comunitare de utilităţi publice, din care face parte şi 

serviciul de salubrizare (Legea nr.51/2006), inclusiv din perspectiva contractului 

de asociere încheiat de toate unităţile administrativ – teritoriale din judeţ, 

 

În vederea integrării staţiilor de transfer/sortare - ca părţi ale sistemului de 

management integrat, în SMIDS Mureş, în condiţiile legii şi ale contractului de 

asociere, propunem autorităţii publice deliberative aprobarea solicitării de 

transmitere în domeniul public al judeţului Mureş a staţiilor de transfer/sortare, 

după caz, realizate în cadrul altor proiecte derulate pe raza judeţului, conform 

proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre  

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

  

 

 

 

 

 

 

Verificat: Radu Spinei – manager proiect 

    Băţaga Valer – director executiv DDRIP   
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