HOTĂRÂREA NR.98
din 25 iunie 2020
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș
a unor bunuri mobile, în vederea casării

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.16178/19.06.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei economice - Compartiment patrimoniu,
servicii publice şi guvernanţă corporativă, raportul de specialitate al Direcţiei
dezvoltare regională și implementare proiecte nr. 16259/19.06.2020, raportul
Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Ţinând cont de nota internă nr.15834/17.06.2020 a Biroului financiar-contabil,
Având în vedere O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cele ale art.22 din Hotărârea
Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,
În considerarea prevederilor art.361 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, coroborate cu cele ale art.864 din Legea 287/2007 privind
Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „c”, coroborate cu cele ale art.287, precum
și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Mureş, în
vederea casării, a unor bunuri mobile, reprezentând echipamente destinate colectării
deşeurilor reciclabile achiziţionate în cadrul proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor Solide” (SMIDS), identificate în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Mureș, unităților administrativ-teritoriale deținătoare și Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ADI Ecolect, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 16178/19 .06.2020
Dosar X/D/1

REFERAT DE APROBARE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unor
bunuri mobile, în vederea casării
Consiliul Judeţean Mureş este beneficiarul unui proiect finanţat de către Uniunea
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 2-„Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”,
Domeniu Major de Intervenţie 2.1.-„Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.
Conform aplicaţiei de finanţare şi a acordului de asociere încheiat de toate unităţile
administrativ – teritoriale din judeţul Mureş în vederea implementării Proiectului, precum
şi în raport de prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile dobândite în
cadrul Proiectului SMIDS Mureş revin beneficiarului – Judeţul Mureş, intrând în
proprietatea acestuia.
Ținând cont de cele de mai sus, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/2014
echipamente destinate colectării deşeurilor reciclabile achiziţionate în cadrul proiectului
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide” (SMIDS) au fost cuprinse la
secțiunea “bunuri mobile” din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001
privind însuşirea domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare.
Ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.11/2014 privind stabilirea unor
măsuri în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din
Judeţul Mureş, bunurile mobile reprezentând echipamente destinate colectării deşeurilor
reciclabile achiziţionate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor Solide” (SMIDS), au fost transferate 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.
Urmare a operațiunii anuale de inventariere s-a constatat de către comisia de
inventariere faptul că, o parte dintre echipamentele destinate colectării deşeurilor
reciclabile (pubele, containere, unităţi de compostare individuală), sunt deteriorare,
degradate, dezbinate, sunt într-o stare foarte avansată de uzură ne mai putându-se
utiliza în scopul pentru care au fost destinate.
Biroul financiar-contabil cu nota internă nr.15834/17.06.2020, solicită trecerea din
domeniul public în domeniul privat al județului a bunurilor mobile în cauză.
Având în vedere motivele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare,
proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.16325/19.06.2020
Dosar X/D/1

RAPORT DE SPECIALITATE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a unor
bunuri mobile, în vederea casării

Consiliul Judeţean Mureş este beneficiarul unui proiect finanţat de către Uniunea
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 2-„Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”,
Domeniu Major de Intervenţie 2.1.-„Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.
Prin implementarea Proiectului”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide”
(SMIDS), la nivelul județului Mureș s-a realizat unificarea gestiunii serviciilor de
colectare, sortare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor municipale din judeţ,
inclusiv închiderea unor depozite neconforme.
Conform aplicaţiei de finanţare şi a acordului de asociere încheiat de toate unităţile
administrativ – teritoriale din judeţul Mureş în vederea implementării Proiectului, precum
şi în raport de prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile dobândite în
cadrul Proiectului SMIDS Mureş revin beneficiarului – Judeţul Mureş, intrând în
proprietatea acestuia.
Unul dintre obiectivele importante ale proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor Solide în judeţul Mureş” (SMIDS Mureş) îl constituie implementarea colectării
selective a deşeurilor reciclabile. Astfel, în cadrul proiectului SMIDS Mureş, s-a prevăzut
achiziţia de echipamente de colectare (pubele, containere, unităţi de compostare
individuală), care să asigure realizarea acestui obiectiv.
Ținând cont de cele de mai sus, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/2014
echipamente destinate colectării deşeurilor reciclabile achiziţionate în cadrul proiectului
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide” (SMIDS) au fost cuprinse la
secțiunea “bunuri mobile” din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001
privind însuşirea domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare.
Ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.11/2014 privind stabilirea unor
măsuri în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din
Judeţul Mureş, bunurile mobile reprezentând echipamente destinate colectării deşeurilor
reciclabile achiziţionate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor Solide” (SMIDS), au fost transferate 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.
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Urmare a operațiunii anuale de inventariere s-a constatat de către comisia de
inventariere faptul că, o parte dintre echipamentele destinate colectării deşeurilor
reciclabile sunt deteriorare, degradate, dezbinate, sunt într-o stare foarte avansată de
uzură ne mai putându-se utiliza în scopul pentru care au fost destinate.
Prin urmare, Biroul financiar-contabil cu nota internă nr.15834/17.06.2020, solicită
trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului a bunurilor mobile în cauză.
Având în vedere motivele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre
alăturat poate fi supus spre dezbatere și aprobare.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier
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Nr. 16239/19.06.2020
Dosar VI D 3

RAPORT DE SPECIALITATE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș a
unor bunuri mobile, în vederea casării

Prin proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide” (SMIDS
Mureș), finanțat prin POS Mediu 2007-2013, Axa prioritară 2-„Dezvoltarea
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice
contaminate”, Domeniu Major de Intervenţie 2.1.-„Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de
management al deşeurilor”, la nivelul județului Mureș a fost implementat un
sistem integrat de gestiune a deșeurilor.
Unul dintre obiectivele principale ale proiectului a constat în crearea condițiilor
necesare colectării separate a deșeurilor municipale, pe fracțiile componente
(rezidual, reciclabil, biodegradabil) în scopul valorificării componentei reciclabile
(plastic, metal, hârtie, carton, sticlă, deșeuri vegetale).
În acest sens, în cadrul proiectului, în cursul anului 2013, au fost achiziționate
următoarele tipuri de echipamente destinate colectării separate a deşeurilor
reciclabile:

Echipamente
1

Cantitate
(bucăți)
52.000

5

Unitati pentru compostare individuala 220 L
Euro-containere metalice (colectare deseuri
sticla) 1100 L
Euro-containere plastic (colectare
hartie/carton) 1100 L
Euro-containere plastic (colectare
plastic/metal) 1100 L
Euro-pubele (colectare plastic/metal) 240 L

6

Euro-pubele (colectare biodegradabil) 120 L

12.400

2
3
4

2.200
2.400
1.860
41.000

Conform contractului de finanţare şi a acordului de asociere încheiat de toate
unităţile administrativ – teritoriale (UAT) din judeţul Mureş asociate în cadrul ADI
„Ecolect Mureș” în vederea implementării proiectului SMIDS Mureș, bunurile
mobile dobândite în cadrul proiectului revin beneficiarului – Judeţul Mureş,
intrând în proprietatea acestuia.
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.10/2014, echipamentele destinate
colectării separate a deşeurilor reciclabile, achiziţionate în cadrul proiectului
SMIDS Mureș, au fost cuprinse la secțiunea “bunuri mobile” din anexa la
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea domeniului
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare.
Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.11/2014 privind stabilirea
unor măsuri în cadrul Proiectului SMIDS Mureş, bunurile mobile reprezentând
echipamente destinate colectării separate a deşeurilor reciclabile achiziţionate în
cadrul proiectului, au fost transferate unităţilor administrativ–teritoriale din
judeţul Mureş – membre ale ADI Ecolect Mureş, cărora le-au fost predate în
custodie, în vederea folosirii cu titlu gratuit, conform prevederilor proiectului
aprobat de toate cele 102 UAT din județul Mureș.
Urmare a operațiunii anuale de inventariere, comisia de inventariere a constatat
faptul că, o parte dintre echipamentele destinate colectării deşeurilor reciclabile
sunt într-o stare foarte avansată de uzură, deteriorare, degradate, nemaiputând
fi utilizate în scopul colectării corespunzătoare a deșeurilor reciclabile.
Astfel, prin nota internă nr.15834/17.06.2020, Biroul financiar-contabil a solicitat
trecerea bunurilor mobile în cauză din domeniul public în domeniul privat al
județului în vederea casării.
Având în vedere motivele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de
hotărâre alăturat poate fi supus spre dezbatere și aprobare.

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer

Întocmit:

Radu Spinei_DDRIP
Suciu Călin_DDRIP
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Nr. 16247/19.06.2020
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
Județului Mureș a unor bunuri mobile, în vederea casării

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr. 16178/19.06.2020 şi în considerarea celor reținute în raportul de
specialitate nr. 16325/19.06.2020 al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice din cadrul
Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 16259/19.06.2020 al Direcției Dezvoltare
Regională, 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:
În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.864 din Legea nr.287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 și art.2
din O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit. „c" și art.361 alin.(2) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Din referatul de aprobare şi rapoartele de specialitate ce însoţesc proiectul de hotărâre,
reiese că, echipamentele destinate colectării deşeurilor reciclabile achiziţionate în cadrul
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide” (SMIDS) - fac parte din
domeniul public al Județului Mureș și sunt cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Mureș nr.10/2014 pentru completarea anexei la Hotărâream Consiliului Județean Mureș
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările
şi completările ulterioare la pozițiile 9-14.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.11/2014 privind stabilirea unor măsuri în cadrul
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş, bunurile
mobile reprezentând echipamente destinate colectării deşeurilor reciclabile achiziţionate în
cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide” (SMIDS), au fost
transferate 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.
Întrucât cu ocazia operațiunii anuale de inventariere s-a constatat faptul că, o parte dintre
echipamentele destinate colectării deşeurilor reciclabile sunt într-o stare foarte avansată de
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uzură, deteriorare, degradate, dezmembrate, și ca atare nu mai pot fi utilizate în scopul
colectării deșeurilor, prin nota nr. 15834/17.06.2020, Biroul financiar-contabil a solicitat
trecerea din domeniul public al Județului Mureș în domeniul privat al acestuia a acestora în
vederea casării.
Posibilitatea trecerii unui bun din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativteritoriale în domeniul privat al acestora este prevăzută de art.864 din Legea nr.287/2009
privind Codul civil, fiind una din modalităţile de stingere a dreptului de proprietate publică.
De asemenea, potrivit art.1 și art.2 din O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul
public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, activele corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale de natura mijloacelor
fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menţinere în
funcţiune nu se mai justifică, se scot din funcţiune, se valorifică sau se casează. Astfel,
pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării bunurile urmează a fi trecute în domeniul
privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că potrivit
prevederilor art.173 alin.(1) lit. „c" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind administrarea
domeniului public și privat al județului, iar în conformitate cu prevederile art.361 alin.(2) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, trecerea unui bun
din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se
face prin hotărâre a consiliului judeţean, în cazul încetării interesului sau uzului public.
Precizăm totodată 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 și completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind trecerea din
domeniul public în domeniul privat al Județului Mureș a unei construcții situate în localitatea
Călugăreni nr.5, comuna Eremitu, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului
Judeţean Mureş, 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 Nemeș

Întocmit: Buta Ramona Alina / 2 ex.
Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu
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