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HOTĂRÂREA NR. 175 
din 26 noiembrie 2020 

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Mureș, Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş şi Administraţia Fondului pentru Mediu 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 31181/20.11.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională şi 

implementare proiecte, raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de 

specialitate,   

Având în vedere propunerea de parteneriat înaintată de Administraţia Fondului pentru 

Mediu şi înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr. 25.090/21.09.2020,  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „e”, coroborate cu cele ale alin.5 lit. ”i” 

și ale alin. (7) lit. „a”, precum și cele 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 parteneriatul dintre Consiliul Județean Mureș, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Ecolect Mureş și Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea 

obținerii finanțării și implementării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul ”Extindere și modernizare 

SMIDS în județul Mureș”, conform acordului cuprins în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește domnul Péter Ferenc, Președintele Consiliului Județean 

Mureș, cu semnarea actului prevăzut la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş şi Direcţiei de dezvoltare 

regională şi implementare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                   Contrasemnează 

Péter Ferenc                               SECRETAR GENERAL 

                                  Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean 
Mureș, ADI Ecolect Mureş şi Administraţia Fondului pentru Mediu 

 

Ca urmare a aprobării de către  Ministerul Fondurilor Europene a  Ghidului 

solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de 

proiecte noi, pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor 

pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, au avut loc mai multe 

teleconferințe/corespondență cu reprezentanții Ministerului Mediului în urma cărora 

s-a stabilit o modalitate de conlucrare care să permită să se realizeze în mod 

centralizat un portofoliu de proiecte pentru care să se poată solicita finanțare prin 

POIM categoria E Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 

2014-2020 și post 2020. 

Astfel, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 25090/21.09.2020, 

Administrația Fondului pentru Mediu ne propune un Acord de Parteneriat, într-o 

forma agreată de Ministerul Fondurilor Europene, solicitând semnarea acestuia atât 

de către Consiliul Judeţean  Mureș cât și de către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Ecolect Mureş. 

În principal, obiectul parteneriatului este acela de a stabili drepturile şi obligaţiile 

părţilor, precum şi responsabilităţile ce le revin în vederea obținerii finanțării și 

implementării  proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru proiectul  - Extindere și modernizare SMIDS 

în județul Mureș”,denumit în continuare proiectul de sprijin, care va fi depus în 

cadrul Programului Operaţional - Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 

resurselor Prioritatea de investiție 3.1. Reducerea numărului depozitelor 

neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în 

România, apel de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor 

neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în 

România. 

Prin semnarea acestui acord, Consiliul Județean Mureș și  Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Ecolect Mureş / ca parteneri beneficiari, se obligă ca în termen de 3 

luni de la primirea documentației pentru implementarea proiectului de investiții, să 

aplice în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 sau a 

   Nr. 31181/20.11.2020 

  Dosar IX/B/1 
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Programului Operațional Dezvoltare Durabilă, după caz, pe baza documentației 

rezultate din proiectul de sprijin și pusă la dispoziție de către Administrația Fondului 

pentru Mediu ca Lider în acest parteneriat. 

Facem mențiunea că, potrivit necesarului de investiții identificat prin Planul 

Județean de Gestionare a Deșeurilor, valoarea costurilor pentru Județul Mureș, este 

estimată la 41.050.000 Euro pentru Județul Mureș .  

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul 

de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, ADI Ecolect Mureş şi Administraţia Fondului pentru Mediu 

 

În scopul respectării angajamentelor luate în faţa Comisiei Europene, în ceea ce privește 

reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru 

reciclare a deşeurilor în România, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul 

solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte 

noi, pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deşeurilor pentru 

Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020. 

Conform acestui ghid se acceptă pregătirea portofoliului de proiecte de tip A.2  în mod 

centralizat de către o instituţie de la nivelul administraţiei publice centrale cu atribuţii 

în domeniul protecţiei mediului, în condiţiile prezentării unui acord de parteneriat cu 

consiliile judeţene și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

Proiectele de tip A2 sunt definite ca ,,Proiecte noi integrate/ individuale în acord cu 

prevederile PNGD și planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor adoptate în anul 2020 

și care să fie complementare, după caz, investiţiilor deja realizate, contribuind astfel la 

sustenabilitatea sistemelor de management integrat în vederea conformării cu 

prevederile directivelor aplicabile sectorului”,  în această categorie încadrându-se și 

investiţiile vizate de Consiliul Judeţean Mureş pentru modernizarea și extinderea 

sistemului de management integrat al deşeurilor. 

Având în vedere aceste prevederi, conform discuţiilor prin teleconferințele avute în mai 

multe rânduri cu reprezentanţi ai Ministerului Mediului și conform corespondenței 

purtate, s-a decis la nivel central ca Administraţia Fondului pentru Mediu să fie instituţia 

care să realizeze în mod centralizat un portofoliu de proiecte pentru care să solicite 

finanțare prin POIM categoria E Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent 

perioadei 2014-2020 și post 2020. 

Printr-o comunicare înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 25090/21.09.2020, 

Administrația Fondului pentru Mediu transmite un Acord de Parteneriat, în forma agreată 

de Ministerul Fondurilor Europene, solicitând semnarea acestuia atât de către Consiliul 

Judeţean  Mureș cât și de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş. 

Pornind de la definiția proiectelor de tip A2 redată mai sus și conform prevederilor 

acordului de parteneriat, investițiile vizate vor fi cele prevăzute în Planul Județean de 

Gestionare a Deșeurilor, document care la nivelul Județului Mureș se află în etapa de 

evaluare a impactului asupra mediului, urmând ca ulterior să fie supus aprobării prin 

hotărâre de consiliu județean. 

Odată cu inițierea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, Planul a fost 

comunicat atât Ministerului Mediului pentru a centraliza necesarul de investiții, cât și 

echipei Japers pentru analiză, astfel cum prevede acordul de parteneriat supus aprobării. 

Nr.31257/20.11.2020 

Dosar VI/D/3 
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În principal, obiectul parteneriatului este acela de a stabili drepturile şi obligaţiile 

părţilor, precum şi responsabilităţile ce le revin în vederea obținerii finanțării și 

implementării  proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentaţiilor de atribuire pentru proiectul  - Extindere și modernizare SMIDS în 

judeţul Mureş”,denumit în continuare proiectul de sprijin, care va fi depus în cadrul 

Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor Prioritatea de 

investiţie 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de 

pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, apel de proiecte 

POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creşterea gradului de 

pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, activităţi orientative cuprinse la 

litera E. 

Conform necesarului de investiţii identificat prin Planul Judeţean de Gestionare a 

Deşeurilor, valoarea costurilor este estimată la 41.050.000 Euro, însă la acest moment nu 

este prevăzută în acordul de parteneriat nici o reglementare referitoare la valoarea 

investiţiei / finanţării și nici nu referitoare la vreo contribuţie proprie a Partenerilor. 

Principalele obligaţii și responsabilităţi care pot fi extrase din acordul anexat se referă la 

faptul că partenerii (Consiliul Judeţean Mureş și ADI Ecolect Mureş) sunt de acord și vor 

pune la dispoziţia Liderului parteneriatului - Administraţia Fondului Pentru Mediu, toate 

informaţiile necesare astfel încât aceasta din urmă să își poată îndeplini obligaţiile 

asumate și anume să: 

 Elaboreze aplicaţia de finanţare, inclusiv documentele suport acesteia; 

 Elaboreze documentaţia/documentaţiile de atribuire pentru contractele de  

 servicii şi furnizare, inclusiv sprijin în contractare-licitare; 

 Predea Partenerului documentaţia rezultată în urma realizării proiectului. 

Totodată partenerii, prin semnarea acestui acord se obligă ca în termen de 3 luni de la 

primirea documentaţiei pentru implementarea proiectului de investiţii, să aplice în 

cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 sau a Programului 

Operaţional Dezvoltare Durabilă, după caz, pe baza documentaţiei rezultate din proiectul 

de sprijin și pusă la dispoziţie de către Administraţia Fondului pentru Mediu ca Lider în 

acest parteneriat. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

. 

Director executiv 

Valer Băţaga 
 

 

 

 

 

 

Întocmit: Stan Sorin, consilier 

Verificat: Suciu Călin, șef serviciu 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea unui acord de parteneriat între Administrația Fondului pentru Mediu, 

Consiliul Județean Mureș și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș 

 

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

de aprobare nr. 31181 din 20.11.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul de 

specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și 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 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: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art. 173 alin.(1) lit. „e”, 

coroborate cu cele ale alin.(5) lit. ”i”și ale alin.(7) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în scopul respectării 

angajamentelor luate în faţa Comisiei Europene, în ceea ce privește reducerea numărului 

depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în 

România, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului – Condiţii specifice de 

accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte noi, pentru dezvoltarea infrastructurii de 

management integrat al deşeurilor pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-

2020. 

Conform acestui ghid se acceptă pregătirea portofoliului de proiecte de tip A.2  în mod 

centralizat de către o instituţie de la nivelul administraţiei publice centrale cu atribuţii în 

domeniul protecţiei mediului, în condiţiile prezentării unui acord de parteneriat cu consiliile 

judeţene și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

La nivelul Ministerului Mediului s-a decis ca Administraţia Fondului pentru Mediu să fie 

instituţia care să realizeze în mod centralizat un portofoliu de proiecte pentru care să solicite 

finanțare prin POIM categoria E Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent 

perioadei 2014-2020 și post 2020. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.25090/21.09.2020, Administrația 

Fondului pentru Mediu a transmis un Acord de Parteneriat, în forma agreată de Ministerul 

Fondurilor Europene, solicitând semnarea acestuia atât de către Consiliul Judeţean  Mureș cât 

și de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş. 

Obiectul principal al parteneriatului este acela de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 

precum şi responsabilităţile ce le revin în vederea obținerii finanțării și implementării  

   Nr.31326/20.11.2020 

    Dosar nr. IX/B/1 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire 

pentru proiectul  - Extindere și modernizare SMIDS în județul Mureș”,denumit în continuare 

proiectul de sprijin, care va fi depus în cadrul Programului Operaţional - Infrastructură Mare 

2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 

eficient al resurselor Prioritatea de investiție 3.1. Reducerea numărului depozitelor 

neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, apel de 

proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de 

pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România. 

Prin semnarea acestui acord, Consiliul Județean Mureș și  Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Ecolect Mureş / ca parteneri beneficiari, se obligă ca în termen de 3 luni de la 

primirea documentației pentru implementarea proiectului de investiții, să aplice în cadrul 

Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 sau a Programului Operațional 

Dezvoltare Durabilă, după caz, pe baza documentației rezultate din proiectul de sprijin și pusă 

la dispoziție de către Administrația Fondului pentru Mediu ca Lider în acest parteneriat. 

Potrivit necesarului de investiții identificat prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, 

valoarea costurilor pentru Județul Mureș este estimată la 41.050.000 Euro.  

Analizând conținutul acordului de parteneriat supus aprobării, apreciem că acesta respectă 

dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiat, respectiv se circumscrie 

competențelor și atribuțiilor legale ale părților semnatare.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice, arătăm că, 

în considerarea prevederilor art.173 alin.(1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind cooperarea 

interinstituţională pe plan intern și extern și atribuții privind gestionarea serviciilor publice de 

interes judeţean, sens în care, potrivit alin.(5), lit.”i” și (7) lit.„a”al aceluiași text de lege, 

hotărăşte în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 

inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean, precum și pentru protecţia şi 

refacerea mediului. 

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 aprobarea 

unui acord de parteneriat între Administrația Fondului pentru Mediu, Consiliul Județean Mureș 

și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș, poate fi supus dezbaterii și aprobării 

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: Lefter Erika 

Verificat: Șef serviciu – Adriana Farkas 


	hot 175
	referat aprobare
	raport spec
	raport juridic

