HOTĂRÂREA NR. 123
din 30 iulie 2020
privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la
depozitul ecologic zonal Sânpaul
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 19647 din 23.07.2020 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională,
implementare proiecte, raportul Serviciului juridic, precum şi avizele comisiilor de
specialitate,
Având în vedere solicitările formulate de municipiul Câmpia Turzii, comuna Luna, comuna
Viișoara, județul Cluj (prin adresa comună nr. 15591/15.06.2020) și municipiul Turda din
județul Cluj, (prin adresa nr. 19003/17.07.2020), de operatorul economic S.C. Salprest Rampa S.A. Cluj (prin adresa nr. 13947/28.05.2020), de orașul Zlatna, județul Alba (prin
adresa nr. 15659/16.06.2020) de acceptare la depozitare de deşeuri în cadrul depozitului
de deșeuri nepericuloase de la Sânpaul, precum și adresa Ministerului Fondurilor Europene
nr. 148/04.01.2019,
Ţinând cont de prevederile art.13 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.9 și art.23 alin.(1) lit.„b”
din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare și ale art.14 alin.(2) și ale art.34 alin.(1) din Contractul de
delegare nr.18920/12I/486/07.10.2016 încheiat cu Asocierea S.C. Iridex Group Import
Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A.,
În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit.„m”,
precum şi ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă depozitarea unor deşeuri municipale nepericuloase provenite din județul
Cluj (respectiv de la municipiul Câmpia Turzii, municipiul Turda, comuna Luna, comuna
Viișoara și operatorul economic S.C. Salprest - Rampa S.A.) și din județul Alba (respectiv
de la orașul Zlatna), în cadrul depozitului de deşeuri nepericuloase amplasat în localitatea
Sânpaul.
Art.2. (1) În sensul prevederilor art.1, operatorul depozitului de deşeuri nepericuloase
Sânpaul - Asocierea S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate
Bucureşti S.A., va încheia contracte de depozitare cu solicitanții menționați la art. 1, în
următoarele condiţii:

-

cantitatea totală de deşeuri primită din județele Cluj și Alba este acceptată la
depozitare doar în completarea cantității de deșeuri din aria de delegare, până la
atingerea cantității de 188.843 tone/an - cantitatea totală estimată la nivelul
contractului nr. 12I/18920/486/07.10.2016;

-

deşeurile care urmează a fi acceptate la depozitare din județele Cluj și Alba
trebuie să fie conforme cu cerinţele stipulate în autorizaţiile emise pentru depozit,
în special autorizaţia de mediu;

-

nu vor fi acceptate deşeuri provenite din depozite istorice;

-

tariful/tonă de depozitare va fi cel stabilit în cadrul contractului nr.
12I/18920/486/07.10.2016, cu modificările ulterioare, beneficiarii acceptării la
depozitare, având obligația să achite orice alte costuri generate de această
operațiune;

-

pentru aceste cantități operatorul depozitului va ține o evidență distinctă, care va
fi anexată la fiecare raportare lunară;

-

durata contractului nu va depăși sfârșitul anului 2020;

-

având în vedere capacitatea cântarului aflat în dotarea depozitului de deșeuri
nepericuloase Sânpaul, limita de greutate a unui transport va fi de maxim 50
tone/vehicul;

-

contractele vor înceta de drept în cazul punerii în funcţiune a SMIDS Cluj sau SMIDS
Alba.

(2) Asocierea S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A.
va colecta și va vira către Fondul de mediu contribuţia pentru economia circulară aferentă
cantităţilor de deșeuri municipale nepericuloase depozitate, inclusiv pentru cele provenite
din judeţul Cluj și județul Alba.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică unităților administrativ-teritoriale - județul Cluj și
județul Alba, municipiului Câmpia Turzii, municipiului Turda, comunei Luna, comunei
Viișoara, S.C. Salprest - Rampa S.A. Cluj, orașului Zlatna, Asocierii S.C. Iridex Group
Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., Direcţiei de dezvoltare
regională şi implementare proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

Nr.19647/23.07.2020
Dosar IX/B/1

REFERAT DE APROBARE
privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic
zonal Sânpaul
În data de 07.10.2016 a fost semnat contractul nr. 12I/18920/486/07.10.2016 privind
delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul şi
efectuarea transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni si Bălăuşeri
şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul
Sânpaul, judeţul Mureş, cu Asocierea S.C. Iridex Group Import Export S.R.L.- S.C. Servicii
Salubritate S.A. Bucureşti.
Ordinul de începere al activităţii a fost emis începând cu data de 06.02.2017. Conform
contractului, cantitatea anuală de deșeuri care trebuie depozitată, în baza tarifului
aprobat, este de 188.843 tone/an.
In conformitate cu raportările transmise de operatorul depozitului zonal Sânpaul, în
perioada ianuarie 2020 – mai 2020 se constată însă înregistrarea unui bilanț negativ
major, în valoare medie de 3.692 tone/lună, față de cel preconizat generându-se astfel
un dezechilibru contractual.
În acest context, pentru a evita majorarea tarifului de depozitare, având în vedere
solicitările primite de la unele unități administrativ-teritoriale din județul Cluj (respectiv
Municipiul Câmpia Turzii, Municipiul Turda, Comuna Luna, Comuna Viișoara și operatorul
economic SC Salprest - Rampa SA) și județul Alba (Orașul Zlatna), referitoare la
acceptarea la depozitare în depozitul de deșeuri nepericuloase Sânpaul a aproximativ
3.500 tone/lună de deșeuri menajere municipale, s-a solicitat operatorului depozitului
punctul de vedere privind acceptarea la depozitare a acestor cantități suplimentare de
deșeuri provenite din afara județului, pe o perioadă determinată, pentru compensarea
deficitului înregistrat.
Prin adresa înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Mureş, nr. 16608/24.06.2020,
Asocierea S.C. Iridex Group Import Export S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti
ne-a transmis acceptul la soluția propusă, împreună cu raportul de evaluare privind
acceptarea deşeurilor provenite din judeţul Cluj și județul Alba la depozitul conform de
deşeuri nepericuloase Sînpaul, din care rezultă că prin acceptarea cantităţilor de deşeuri
de pe raza județelor Cluj și Alba, nu se vor produce efecte de concurență neloială și nu
se vor genera beneficii pentru operator.
Totodată, având în vedere speța similară de anul trecut, s-a analizat dacă solicitările
primite pot îndeplini condițiile de acceptare, în conformitate cu opinia Ministerului
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Fondurilor Europene (MFE), transmisă prin adresa nr. 90892/OMA/04.01.2019 (CJM nr.
148/04.01.2019).
Constatând conformarea cu cerințele MFE, considerăm că în vederea compensării
deficitului înregistrat și pentru a se evita majorarea tarifului actual de depozitare, pot fi
acceptate solicitările formulate de unități administrativ-teritoriale din județele Cluj și
Alba, respectiv a operatorului economic din județul Cluj privind depozitarea în depozitul
de deșeuri nepericuloase Sânpaul, pe o perioadă determinată, a deșeurilor municipale
nepericuloase provenite de la acestea.
Având în vedere cele de mai sus, luând în considerare prevederile contractului
nr.12I/18920/486/07.10.2016, referitoare la menținerea echilibrului contractual și
modificarea ariei de servicii pe durata contractului, acceptarea la depozitare a deșeurilor
provenite din afara Ariei Serviciului se va putea face de către Operator doar in condițiile
aprobate de Delegant.
Astfel, operatorul depozitului zonal Sânpaul, Asocierea S.C. Iridex Group Import Export
S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti, va putea semna contracte de depozitare
cu acești solicitanți, în următoarele condiții:
o

deşeurile care urmează a fi acceptate la depozitare din județele Cluj și Alba
trebuie să fie conforme cu cerinţele stipulate în autorizaţiile emise pentru
depozit, în special autorizaţia de mediu;

o

cantitatea totală de deşeuri primită din județele Cluj și Alba este acceptată la
depozitare doar în completarea cantității de deșeuri din aria de delegare,
până la atingerea cantității de 188.843 tone/an - cantitatea totală estimată la
nivelul contractului nr. 12I/18920/486/07.10.2016;

o

tariful/tonă de depozitare va fi cel stabilit în cadrul contractului nr. 12 I
/18920/486/07.10.2016, cu modificările ulterioare, beneficiarii acceptării la
depozitare, având obligația să achite orice alte costuri generate de această
operațiune, inclusiv contribuțiile la Fondul de Mediu.

o

pentru aceste cantități operatorul depozitului va ține o evidență distinctă,
care va fi anexată la fiecare raportare lunară;

o

nu vor fi acceptate deşeuri provenite din depozite istorice;

o

durata contractului nu va fi mai mare sfârșitul anului 2020;

o

contractul va înceta de drept în cazul punerii în funcţiune a SMIDS Cluj sau
SMIDS Alba;

o

având în vedere capacitatea de cântărire a cântarului aflat în dotarea
depozitului zonal Sânpaul, limita de greutate a unui transport va fi de maxim
50 tone/vehicul;

Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de
hotărâre anexat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.19741/24.07.2020
Dosar VI/D/3

Raport de specialitate
privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic
zonal Sânpaul
În data de 07.10.2016 a fost semnat contractul nr. 12 I /18920/486/07.10.2016 privind
delegarea operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul şi
efectuarea transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni si Bălăuşeri
şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul
Sânpaul, judeţul Mureş, cu asocierea S.C. Iridex Group Import Export S.R.L.- S.C. Servicii
Salubritate S.A. Bucureşti. Ordinul de începere al activităţii a fost emis cu data de
06.02.2017.
Conform contractului, cantitatea anuală de deșeuri care trebuie depozitată în baza
tarifului aprobat, este de 188.843 tone/an.
In conformitate cu raportările transmise de operatorul depozitului zonal Sânpaul, în
perioada ianuarie 2020 – iunie 2020 se constată însă înregistrarea unui bilanț masic
negativ, în valoare medie de 3.692 tone/lună, generându-se astfel un dezechilibru
contractual, așa cum rezultă din datele centralizate în tabelul de mai jos:
Perioada

Cantități deseuri
depozitate conform
raport lunar

Cantități deseuri
prognozate la
depozitare conform
contract

An 2020

Tone/lună

Tone/lună

Tone/lună

Ianuarie

11.424,32

15.737

- 4.312,60

Februarie

12.425,62

15.737

- 3.311,38

Martie

12.513,50

15.737

- 3.223,50

Aprilie

12.634,80

15.737

- 3.102,20

Mai

11.278,70

15.737

- 4.458,30

Iunie

11.995,38

15.737

- 3.741,62

Diferența

În acest context, pentru a evita majorarea tarifului de depozitare, având în vedere
solicitările primite de la autorități publice locale din județul Cluj (respectiv municipiul
Câmpia Turzii, municipiul Turda, comuna Luna, comuna Viișoara și operatorul economic
SC Salprest - Rampa SA) și județul Alba (orașul Zlatna), referitoare la acceptare la
depozitare în depozitul zonal Sânpaul a aproximativ 3.500 tone/lună de deșeuri menajere
municipale, am solicitat operatorului depozitului punctul de vedere privind acceptarea la
depozitare a acestor cantități suplimentare de deșeuri provenite din afara județului, pe o
perioadă determinată, pentru compensarea deficitului înregistrat.
Prin adresa înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Mureş, nr. 16608/24.06.2020, S.C.
Iridex Group Import Export S.R.L.- S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti ne-a transmis
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acceptul la soluția propusă, împreună cu raportul de evaluare privind acceptarea
deşeurilor provenite din judeţul Cluj și județul Alba la depozitul conform de deşeuri
municipale nepericuloase amplasat în localitatea Sânpaul, judeţul Mures, realizat de
expert Cornel Florea – Gabrian, din care rezultă că prin acceptarea cantităţilor de deşeuri
de pe raza județelor Cluj și Alba, nu se vor produce efecte de concurență neloială și nu
se vor genera beneficii pentru operator.
Totodată, având în vedere speța similară de anul trecut, am analizat dacă solicitările
primite pot îndeplini condițiile de acceptare, în conformitate cu opinia Ministerului
Fondurilor Europene (MFE), transmisă prin adresa nr. 90892/OMA/04.01.2019 (CJM nr.
148/04.01.2019) care stipulează că este posibilă acceptarea, cu condiţia respectării
următoarelor cerințe:


situaţia să fie excepţională, tranzitorie și cu o durată limitată de timp,
justificarea putând fi că județul respectiv nu are încă acces la infrastructura
proprie de depozitare;



cantitatea de deşeuri primită în total (din aria de delegare și din afara ei) să
nu depăşească cantitatea totală estimată la nivelul contractului;



deşeurile care sunt acceptate la depozit trebuie să fie conforme cu cerinţele
stipulate în autorizaţiile emise pentru depozit, în special autorizaţia de mediu;



existența unei evaluări/unui audit independent, efectuată/efectuat la nivelul
operatorului, care să demonstreze faptul că acesta nu beneficiază de avantaje
economice de natură a distorsiona concurența;



definirea sub aspect contractual a modalităţii de contractare a serviciilor
operatorului depozitului de deşeuri.

Luând în considerare cele de mai sus, prin adresele noastre nr. 18933/16.07.2020 și
18346/10.07.2020, am înștiințat Consiliile Județene Cluj și Alba în legătură cu aceste
solicitări, având în vedere că decizia de acceptare la depozitare a acestor deșeuri nu
trebuie să aducă atingere cadrului instituțional aferent proiectelor SMIDS care urmează să
fie implementate la nivelul celor două județe.
Urmare a solicitării noastre, Județul Cluj, prin adresa nr. 18849/15.07.2020 ne comunică
că, având în vedere dificultățile întâmpinate în prezent în punerea în funcțiune a
Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, solicitările adresate de UAT din județul
Cluj nu aduc atingere cadrului instituțional aferent SMIDS Cluj, cu condiția ca acceptarea
la depozitare să aibă un caracter tranzitoriu, până la operaționalizarea SMIDS Cluj.
De asemenea, Județul Alba, prin adresa nr. 18909/16.07.2020 ne comunică de asemenea
că decizia de acceptare a deșeurile de la UAT Zlatna nu aduce atingere cadrului
instituțional aferent SMIDS Alba, cu condiția ca acceptarea la depozitare să aibă un
caracter tranzitoriu, până la operaționalizarea SMIDS Alba.
Constatând conformarea cu cerințele MFE referitoare la posibilitatea acceptării la
depozitare a deșeurilor provenite din afara județului, considerăm că în vederea
compensării deficitului înregistrat și pentru a se evita majorarea tarifului actual de
depozitare, pot fi acceptate solicitările formulate de UAT din județele Cluj și Alba privind
depozitarea în depozitul zonal Sânpaul, pe o perioadă determinată, a deșeurilor
municipale nepericuloase provenite de la acestea.
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Având în vedere cele de mai sus, luând în considerare prevederile contractului nr. 12 I
/18920/486/07.10.2016, referitoare la menținerea echilibrului contractual și modificarea
ariei de servicii pe durata contractului, conform cărora, acceptarea la depozitare a
deșeurilor provenite din afara Ariei Serviciului se va putea face de către Operator doar in
condițiile aprobate de autoritatea contractantă,
Operatorul depozitului zonal Sânpaul, asocierea S.C. Iridex Group Import Export S.R.L.S.C. Servicii Salubritate S.A. Bucureşti, va putea semna contracte de depozitare cu acești
solicitanți, doar în următoarele condiții:


cantitatea totală de deşeuri primită din județele Cluj și Alba este acceptată
la depozitare doar în completarea cantității de deșeuri din aria de delegare,
până la atingerea cantității de 188.843 tone/an - cantitatea totală estimată la
nivelul contractului nr. 12 I /18920/486/07.10.2016;



deşeurile care urmează a fi acceptate la depozitare de din județele Cluj și
Alba trebuie să fie conforme cu cerinţele stipulate în autorizaţiile emise
pentru depozit, în special autorizaţia de mediu;



nu vor fi acceptate deşeuri provenite din depozite istorice;



tariful/tonă de depozitare va fi cel stabilit în cadrul contractului nr. 12 I
/18920/486/07.10.2016, cu modificările ulterioare, beneficiarul acceptării la
depozitare având obligația să achite toate costuri generate de această
operațiune, inclusiv contribuțiile la Fondul de Mediu;



pentru aceste cantități operatorul depozitului va ține o evidență distinctă,
care va fi anexată la fiecare raportare lunară;



durata contractului nu va depăși sfârșitul anului 2020;



având în vedere capacitatea de cântărire a cântarului aflat în dotarea
depozitului zonal Sânpaul, limita de greutate a unui transport va fi de maxim
50 tone/vehicul;



contractul va înceta de drept în cazul punerii în funcţiune a SMIDS Cluj sau
SMIDS Alba.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind stabilirea
unor măsuri pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul poate fi
supus aprobării și dezbaterii Consiliului Județean Mureș.

Director executiv
Valer Băţaga

Întocmit: Radu Spinei_DDRIP
Verificat: Călin Suciu, șef serviciu DDRIP
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Nr. 19771 / 24.07.2020
Dosar IX/A/2

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea la
depozitul ecologic zonal Sânpaul
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,
cu referatul de aprobare nr.19647/23.07.2020 şi în considerarea celor reținute în
raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare
Proiecte nr.19741/24.07.2020,
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 legislației primare și secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente
activității autorității deliberative și 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, obiectul de
reglementare al actului administrativ îl constituie aprobarea acceptării la
depozitare a unor deșeuri municipale nepericuloase provenite din județul Cluj,
respectiv de la Municipiul Câmpia Turzii, Municipiul Turda, Comuna Luna, Comuna
Viișoara și operatorul economic SC Salprest – Rampa SA, respectiv din județul Alba
de la Orașul Zlatna în cadrul depozitului de deșeuri municipale nepericuloase de la
Sânpaul.
Astfel, în adoptarea actului administrativ analizat sunt incidente dispoziţiile art.13
din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.9 și art.23 alin.(1) lit.„b” din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, prevederile art.14 alin.(2) și ale art.34 alin.(1) din contractul de
delegare nr.18920/12I/486/07.10.2016 încheiat cu Asocierea S.C. Iridex Group
Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate Bucureşti S.A., precum şi 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, cu modificările și
completările ulterioare.
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 şi operatorii serviciului de
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salubrizare sunt reglementate prin hotărâri privind atribuirea şi încheierea
contractelor de delegare a gestiunii serviciului.
De asemenea, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art.9 alin.(1) din
Legea nr.51/2006, autorităţile administraţiei publice locale monitorizează și
exercită controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice –
conform prevederilor art.9 alin.(2) lit.„e” din acelaşi text de lege.
Conform prevederilor art.14 alin.(2) din Contractul nr.12I/18920/486/07.10.2016,
„(…) Este interzisă acceptarea, în vederea eliminării prin depozitare a oricăror
deșeuri neconforme cu deșeurile prevăzute de legislația în vigoare a fi eliminate
prin depozitare – prin depozite de deșeuri nepericuloase, fie că acestea provin din
Aria de Delegare, fie că acestea, cu aprobarea specifică a AC, provin din afara
Ariei de Delegare. (…)”.
Depozitarea unor deșeuri care provin din afara Ariei de Delegare este supusă
aprobării autorităţilor deliberative și constituie o măsură temporară cu caracter
excepțional, sens în care acceptarea depozitării acestor deșeuri se face cu
impunerea unor condiții în contractele care vor fi încheiate între operatorul
depozitului - Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate
Bucureşti SA și beneficiarii depozitării, conform recomandărilor transmise de
Ministerul Fondurilor Europene prin adresa nr. 148/04.01.2019.
De asemenea, în temeiul prevederilor art.34 alin.(1) din Contractul
nr.12I/18920/486/07.10.2016, părțile contractante au obligația urmăririi menținerii
echilibrului contractual/financiar al contractului.
Menționăm că, 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 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 si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind
stabilirea unor măsuri pentru depozitarea la depozitul ecologic zonal Sânpaul,
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 Nemeş
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