
Anexa la HCJ nr.98/25.06.2020   

Datele de identificare ale bunurilor mobile, destinate colectării deşeurilor reciclabile achiziţionate în cadrul proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor Solide” (SMIDS), propuse trecerii din domeniul public în domeniul privat al Județului Mureș, în 

vederea casării 

 

Nr. 

crt. 

Cod de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare  Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă  

Valoare de 

inventar 

(lei) 

Situaţia juridică 

actuală 

1. 2.1.24.6 Unităţi de 

compostare 

individuală  

Unitate de compostare individuală  din polietilenă 

de culoare neagră cu capacitatea de 220l, 

construcţie monobloc cu o formă conică, cu 

înălţimea de 850 mm, diametrul bazei 740 mm, 

iar diametrul superior 425 mm, prevăzută în 

partea superioară cu capac destinat umplerii, iar 

în partea inferioară cu o uşiţă de vizitare,  în 

număr de 42 buc.(Albești) 

 

2013 

 

6.536,04 

Proprietar Judeţul 

Mureş, 

 

2. 2.1.24.6 Containere 

metalice 

pentru 

colectarea 

deşeurilor de 

sticlă 

Container metalic pe patru roţi pentru 
colectarea deşeurilor de  sticlă, cu capacitatea 
de 1100l, realizat din tablă zincată cu grosimea 
de 1 mm,  cu capac metalic semirotund 
rabatabil, cu bandă de cauciuc pentru închidere 
ermetică, prevăzut cu două orificii pentru 
introducerea sticlei, în nr. de 85 buc.(Batoș 2, 
Cristești 4, Deda 3, Ibănești 1, Ogra 1, Valea 

 

2013 

 

140.171,80 

 

Proprietar Judeţul 

Mureş, 

 



largă 1, Zau de Câmpie 4, Luduș 60, Sărmaș 1, 
Târnăveni 8) Dimensiuni: înălţimea de 1430 mm, 
lăţime de 1360 mm, adâncime de 1001 mm.   

3. 2.1.24.6 Containere din 

plastic pentru 

colectarea 

deşeurilor de 

hârtie/carton 

Container din plastic (PEID), de culoare albastră 
pe patru roţi pentru colectarea deşeurilor de 
hârtie-carton, cu capacitatea de 1100l,  cu capac 
de plastic semirotund rabatabil, prevăzut cu fantă 
pentru introducerea hârtiei/cartonului, în nr. de 
104 buc.(Apold 2, batoș 1, Cozma 1, Cristești 6, 
Daneș 1, Fărăgău 2, Ibănești 1, Ogra 1, Sînpetru 
1, Valea largă 2, Zau de Câmpie 4, Luduș 71, 
Sărmașu 1, Tîrnăveni 1, Ungheni 9)   Dimensiuni: 
înălţimea de 1442 mm, lungime de 1280 mm, 
lăţime 1060 mm. 

 

2013 

 

107.217,76 

Proprietar Judeţul 

Mureş, 

 

4. 2.1.24.6 Containere din 

plastic pentru 

colectarea 

deşeurilor de 

plastic/metal 

Container din plastic (PEID), de culoare galbenă 
pe patru roţi pentru colectarea deşeurilor de 
plastic/metal, cu capacitatea de 1100l,  cu 
capac de plastic semirotund rabatabil, prevăzut  
cu două orificii pentru introducerea 
plasticului/metalului, în nr. de 68 buc.(Acățari 
2, Albești 1, Apold 2, Daneș 1, Ghindari 1, Deda 
1, Ogra 1, Șăulia 2, Sînpetru 3, Zau de Câmpie 
3, Luduș 40, Târnăveni 10, Ungheni 1)   
Dimensiuni: înălţimea de 1442 mm, lungime de 
1280 mm, lăţime 1060 mm. 

 

2013 

 

70.103,92 

Proprietar Judeţul 

Mureş, 

 

5. 2.1.24.6 Pubele  pentru 

deşeuri de 

plastic/metal 

Pubele din plastic (PEID) pe două roţi  pentru 
colectarea deşeurilor de plastic/metal, 
capacitate 240l,  cu capac de plastic,  în nr. de 
3964 buc.(Luduș 1650, Sărmașu 46, Târnăveni 
2268)  Dimensiuni: înălţimea de 1050 mm, 
adâncimea de 700 mm, lăţime 580 mm. 

 

2013 

 

626.708,40 

Proprietar Judeţul 

Mureş, 

 



 


