
 

 

 

  

HOTĂRÂREA NR.146 
din 28 noiembrie 2019 

privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de delegare a        

gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri 

de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș, pentru 

zonele 1, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.30547 din 21.11.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate nr.30561 din 22.11.2019 al Direcției de 

dezvoltare regională și implementare proiecte – Serviciul dezvoltare regională, raportul 

Serviciului juridic  nr.30651 din 22.11.2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Ținând cont de dispozițiile art. 17 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art.42 alin. (11) 

din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

În considerarea prevederilor art.35 din contractele de delegare a gestiunii activităților 

de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente 

ale serviciului de salubrizare al județului Mureș, pentru zonele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

coroborate cu cele ale art.13 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr.101/2006 și cele ale art.23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.51/2006,  

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. d), coroborate cu cele ale alin. (5) lit.m), 

precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă actele adiționale la Contractele de delegare a gestiunii activităților de 

colectare și transport a deșeurilor municipale si altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al județului Mureș, pentru zonele 1, 3, 4, 5, 6, 7, conform 

anexelor nr. 1 – 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș să voteze în Adunarea 

generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş” aprobarea actelor 

adiționale prevăzute art.1.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Art.3. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş”, prin 

Preşedinte, să semneze actele adiționale la contractele de delegare, în condițiile 

prevăzute la art.1. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de dezvoltare regională și implementare 

proiecte și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune 

aprobării în Adunarea generală actele adiționale în forma avizată la art.1. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                  SECRETAR GENERAL                                                               

                                                                                               Paul Cosma 
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Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de 

delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor 

fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș, pentru 

zonele 1, 3, 4, 5, 6, 7 

În considerarea dispozițiilor Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, care 

stabilesc că eventualele costuri de gestionare a deșeurilor pentru care se aplică 

răspunderea producătorului, în special ambalaje, sunt acoperite de către organizaţiile 

care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP), se impune modificarea 

contractelor de delegare a gestiunii deșeurilor în ceea ce privește modalitatea de plată a 

acestor costuri. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art.59 alin.(4) din Legea nr.211/2011, astfel cum a 

fost modificată prin OUG nr.74/2018 și ținând cont de faptul că la nivelul județului Mureș 

s-a implementat un sistem integrat, Asociația de Dezvoltare Intercomunictară (ADI) 

ECOLECT Mureș va încheia Protocolul de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru 

deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș. 

În acest sens, se impune ca acoperirea acestor costuri să se realizeze prin intermediul ADI  

ECOLECT Mureș, care va efectua plata către operatori, în funcție de tarifele aplicabile și 

cantitățile de deșeuri reciclate/valorificate, urmând ca după primirea sumelor respective, 

operatorii să diminueze următoarele facturi emise către unitățile administrativ-teritoriale 

cu sumele primite de la ADI. 

Pentru a se asigura implementarea adecvată a acestui sistem de plată, se stabilește 

obligația operatorilor de a depune împreună cu documentele justificative care stau la 

baza emiterii facturii, documente care asigură trasabilitatea deșeurilor.  

De asemenea, se impune încheierea unui act adițional la aceste contracte și ca urmare a 

modificării Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice. Astfel, 

potrivit prevederilor art. 42 alin.(11) din acest act normativ, astfel cum a fost modificat 

prin Ordonanţa de urgenţă nr.53/2019, operatorii vor avea dreptul să solicite recuperarea 

debitelor în instanţă, dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate în 

termen de 45 de zile de la emiterea facturii, nemaifiind reglementată posibilitatea de a 

suspenda serviciul, astfel cum prevedea forma anterioară a acestui text legal.  

Totodată, conform celor stipulate în contractele de operare ale infrastructurilor de 

tratare și eliminare deșeuri din cadrul sistemului integrat județean de gestionare a 

deșeurilor, în vederea reglementării situației deșeurilor colectate care nu îndeplinesc 

condițiile de acceptanță pentru instalațiile cărora le-au fost destinate, este necesară 

stipularea în cadrul contractelor de colectare a obligației suportării de către operatorul de 

colectare a tuturor costurilor pentru transferul acestora către instalația adecvată. 

 

Nr.30547/21.11.2019 

DosarVI/D/1 

 

 



                     2/2 

 

De asemenea, în ceea ce privește contractul de delegare a gestiunii pentru zona 7 – Râciu, 

urmare a transmiterii dreptului de proprietate a bunurilor aferente stației transfer Râciu 

în favoarea Județului Mureș, se impune modificarea clauzei privind beneficiarul 

redevenței, acesta fiind Județul Mureș, atât pentru redevența aferentă activității de 

colectare, cât și cea aferentă activității de sortare.  

Față de cele mai sus arătate, supus dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre anexat. 

 

   

Preşedinte 

Péter Ferenc 
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Raport de specialitate  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la 

contractele de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a 

deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de 

salubrizare al Județului Mureș, pentru zonele 1, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

În considerarea dispozițiilor Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, care 

stabilesc că eventualele costuri de gestionare a deșeurilor pentru care se aplică 

răspunderea producătorului, în special ambalaje, sunt acoperite de către organizaţiile 

care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP), se impune modificarea 

contractelor de delegare a gestiunii deșeurilor în ceea ce privește modalitatea de plată a 

acestor costuri. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art.59 alin.(4) din Legea nr.211/2011, astfel cum a 

fost modificată prin OUG nr.74/2018 și ținând cont de faptul că la nivelul județului Mureș 

s-a implementat un sistem integrat, Asociația de Dezvoltare Intercomunictară (ADI) 

ECOLECT Mureș va încheia Protocolul de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru 

deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș. 

În acest sens, se impune ca acoperirea acestor costuri să se realizeze prin intermediul ADI  

ECOLECT Mureș, care va efectua plata către operatori, în funcție de tarifele aplicabile și 

cantitățile de deșeuri reciclate/valorificate, urmând ca după primirea sumelor respective, 

operatorii să diminueze următoarele facturi emise către unitățile administrativ-teritoriale 

cu sumele primite de la ADI. 

Pentru a se asigura implementarea adecvată a acestui sistem de plată, se stabilește 

obligația operatorilor de a depune împreună cu documentele justificative care stau la 

baza emiterii facturii, documente care asigură trasabilitatea deșeurilor.  

De asemenea, se impune încheierea unui act adițional la aceste contracte și ca urmare a 

modificării Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice. Astfel, 

potrivit prevederilor art. 42 alin.(11) din acest act normativ, astfel cum a fost modificat 

prin Ordonanţa de urgenţă nr.53/2019, operatorii vor avea dreptul să solicite recuperarea 

debitelor în instanţă, dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate în 

termen de 45 de zile de la emiterea facturii, nemaifiind reglementată posibilitatea de a 

suspenda serviciul, astfel cum prevedea forma anterioară a acestui text legal.  

   Nr.30561/22.11.2019 

   Dosar ___________ 
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Totodată, conform celor stipulate în contractele de operare ale infrastructurilor de 

tratare și eliminare deșeuri din cadrul sistemului integrat județean de gestionare a 

deșeurilor, în vederea reglementării situației deșeurilor colectate care nu îndeplinesc 

condițiile de acceptanță pentru instalațiile cărora le-au fost destinate, este necesară 

stipularea în cadrul contractelor de colectare a obligației suportării de către operatorul de 

colectare a tuturor costurilor pentru transferul acestora către instalația adecvată. 

De asemenea, în ceea ce privește contractul de delegare a gestiunii pentru zona 7 – Râciu, 

urmare a transmiterii dreptului de proprietate a bunurilor aferente stației transfer Râciu 

în favoarea Județului Mureș, se impune modificarea clauzei privind beneficiarul 

redevenței, Județul Mureș urmând a încasa atât redevența aferentă activității de 

colectare, cât și cea aferentă activității de sortare. Aceasta va alimenta fondul de 

întreținere, înlocuire, dezvoltare conform OUG nr.198/2005, urmând a fi reinvestită în 

sistemul de management al deșeurilor.   

În spiritul celor invocate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite condițiile ca proiectul de 

hotărâre să fie supus dezbaterii şi aprobării. 

 

Director executiv 

Băţaga Valer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Călbază Ioan 

Verificat: Şef serviciu - Suciu Călin 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la 

contractele de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a 

deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de 

salubrizare al Județului Mureș, pentru zonele 1, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr. 30547/21.11.2019 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr.30561/22.11.2019 al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 

am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este 

elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea actului 

administrativ analizat sunt incidente dispoziţiile art.17 alin.(1) lit.„d” și 59 alin. (4) din 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art.42 alin.(11) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile 

art. 35 din contractele de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a 

deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de 

salubrizare al Județului Mureș, pentru zonele 1, 3, 4, 5, 6, 7, precum și dispoziţiile art. 

173  alin.(1) lit. ”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit.„m” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

O primă modificare vizată prin actele adiționale este determinată de încheierea de 

către Asociația de Dezvoltare Intercomunictară (ADI) ECOLECT Mureș, în temeiul 

prevederilor art.59 alin.(4) din Legea nr.211/2011, a unui Protocol de colaborare pentru 

acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a 

producătorului (OIREP) din județul Mureș. Astfel, se impune ca acoperirea acestor 

costuri să se realizeze prin intermediul ADI  ECOLECT Mureș, care va efectua plata către 

operatori, în funcție de tarifele aplicabile și cantitățile de deșeuri 

reciclate/valorificate, urmând ca după primirea sumelor respective, operatorii să 

diminueze următoarele facturi emise către unitățile administrativ-teritoriale cu sumele 

primite de la ADI. 

Nr. 30651/22.11.2019 

Dosar. VI/D/1  
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De asemenea, se impune încheierea unui act adițional la aceste contracte și ca urmare a 

modificării – prin Ordonanţa de urgenţă nr.53/2019, a Legii nr.51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, în speță a art. 42 alin.(11) din acest act normativ, 

potrivit căruia, operatorii vor avea dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă, 

dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate în termen de 45 de zile 

de la emiterea facturii, nemaifiind reglementată posibilitatea de a suspenda serviciul, 

astfel cum prevedea forma anterioară a acestui text legal.  

Totodată, conform celor stipulate în contractele de operare ale infrastructurilor de 

tratare și eliminare deșeuri din cadrul sistemului integrat județean de gestionare a 

deșeurilor, în vederea reglementării situației deșeurilor colectate care nu îndeplinesc 

condițiile de acceptanță pentru instalațiile cărora le-au fost destinate, este necesară 

stipularea în contractele de colectare a obligației suportării de către operatorul de 

colectare a tuturor costurilor pentru transferul acestora către instalația adecvată. 

În sfârșit, referitor la contractul de delegare a gestiunii pentru zona 7 – Râciu, se 

impune modificarea clauzei privind beneficiarul redevenței, acesta fiind Județul Mureș, 

atât pentru redevența aferentă activității de colectare, cât și cea aferentă activității de 

sortare.  

În ceea ce priveşte cadrul legal al modificărilor propuse, precizăm că potrivit 

dispoziţiilor art.13 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele ale art.23, alin.(1), lit.„b” din 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, raporturile juridice dintre autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 

având ca scop serviciile de utilităţi publice şi operatorii serviciului de salubrizare sunt 

reglementate prin hotărâri privind atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului. 

Conform prevederilor art.35 alin.(1) din contractele de delegare a gestiunii activităților 

de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente 

ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș, modificarea acestora se face numai 

prin act adiţional încheiat în scris între părţile contractante.  

Astfel, atât încheierea, cât şi modificarea contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului sunt supuse aprobării autorităţilor deliberative.  

Analizând conţinutul actelor adiţionale supuse aprobării, apreciem că acestea respectă 

și reflectă dispozițiile legale şi contractuale în considerarea cărora urmează a fi 

încheiate, respectiv se circumscriu competențelor și atribuțiilor legale ale părților 

semnatare.  

Nu în ultimul rând, potrivit dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit. „d” coroborate cu cele ale 

alin.(5) lit.„m”, consiliul judeţean asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice comunitare de utilitate publică de interes judeţean.  

Precizăm că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-82 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

încheierii unor acte adiționale la contractele de delegare a gestiunii activităților de 

colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale 
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serviciului de salubrizare al Județului Mureș, pentru zonele 1, 3, 4, 5, 6 și 7, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 

Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 

condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

Director executiv, 

Genica Nemeş   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  

Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu  
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