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HOTĂRÂREA NR.11 

din 28 ianuarie 2021 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.99/29.08.2019 

privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului 

de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.1878/22.01.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională şi implementare 

proiecte nr. 1928/22.01.2021, raportul Serviciului juridic nr.1971/22. 01.2021, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere dispoziţiile art.8 alin. (3) lit. „d^1”, art.10 alin. (5), art.29 și art.30 din 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.„e”, „h” şi „j” ale Legii nr.101/2006 a serviciului 

de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 alin. (1) 

din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, 

Potrivit reglementărilor art.17 alin.(3) pct.18 şi 20, precum şi ale art.20, coroborate cu 

cele ale art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Ecolect 

Mureş”, 

În considerarea prevederilor art.11 din Contractul de asociere încheiat între toate unitățile 

administrativ - teritoriale din județul Mureș, 

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

precum și ale art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.99/29.08.2019 privind avizarea 

Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al 

Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale 

Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureș se modifică și se 

înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, să voteze în AGA ADI 

„Ecolect Mureş” documentația de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare pentru 

activitățile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, 

componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 2 Târgu Mureș, avizată 

conform art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de dezvoltare regională şi implementare 

proiecte şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş”, care va supune 

aprobării în Adunarea Generală a Asociaților, Documentația de delegare a gestiunii 

activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, 

componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), 

aferentă zonei 2 Târgu Mureș, prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre şi răspunde de 

aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                     Contrasemnează 

Péter Ferenc                             SECRETAR GENERAL

                                         Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.99/29.08.2019 privind avizarea Documentației de delegare a 

gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor 

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

cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din 

Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureș 

 

Toate unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Mureş s-au asociat în scopul 

implementării Proiectului „Sistem de Management Integrat  al Deşeurilor Solide din 

judeţul Mureş” (SMIDS), finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR), încheind în acest sens un contract de asociere prin care 

și-au stabilit scopul, obiectivele, durata colaborării, precum şi drepturile şi 

obligaţiile lor, reglementate şi asumate în vederea implementării SMIDS Mureş. 

Contractul de asociere la Secţiunea 3, intitulată „Delegarea gestiunii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice în domeniul salubrizării localităţilor”, la art.11 

stabileşte care sunt serviciile publice de interes local, aflate în responsabilitatea 

consiliilor locale şi prevede că, pentru aceste servicii părţile optează pentru 

gestiunea delegată care urmează a fi efectuată de către ADI Ecolect Mureş, „în baza 

unui mandat special dat de fiecare consiliu local în parte, în condiţiile legii, zonal 

pentru unităţile administrativ - teritoriale arondate unei staţii de 

transfer/sortare/compostare/tratare mecano – biologică/depozit”, împreună aşa 

cum sunt acestea arondate la cele 7 zone ale judeţului, prin anexa la contractul de 

asociere. 

La sfârșitul anului 2018 membrii asociați au aprobat documentațiile de atribuire 

aferente zonelor de colectare SMIDS Mureș. În urma procedurilor de licitație derulate 

au fost încheiate contractele de delegare aferente zonelor 1 Sânpaul, 3 Sighișoara, 4 

Reghin, 5 Târnăveni, 6 Bălăușeri și 7 Râciu.  

În cazul celor două proceduri de atribuire organizate de către ADI Ecolect Mureș 

pentru delegarea activității de colectare și transport deșeuri în Zona 2 Târgu Mureș, 

având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă conformă, nu s-a reușit atribuirea 

contractului. 

Consiliul Județean Mureș a aprobat Studiul de oportunitate, Studiul de fundamentare 

și a avizat documentația de atribuire privind delegarea gestiunii aferentă activității 

de colectare și transport deșeuri pe zona 2 Târgu Mureș prin Hotărârea 

nr.99/29.08.2019. 

   Nr. 1878/22.01.2021 

   Dosar ID/3  
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În scopul lansării unei noi proceduri de delegare, documentația de atribuire a fost 

supusă actualizării cu modificările actelor normative aplicabile în domeniu, în 

vederea creșterii gradului de deviere a deșeurilor de la eliminare prin depozitare, 

respectiv creșterii cantității de deșeuri reciclabile valorificate. Astfel, au intervenit 

modificări în documentația de atribuire, Anexă la prezentul proiect de Hotărâre. 

Totodată, prin proiectul de act administrativ anexat prezentei, propunem şi 

mandatarea reprezentantului autorităţii, în vederea votării în AGA ADI „Ecolect 

Mureş” a documentației de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare pentru 

activitățile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 

deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) 

- zona 2 Târgu Mureș, ce urmează a fi aprobată. 

Faţă de considerentele mai sus arătate supunem spre aprobare proiectul de act 

administrativ anexat prezentei. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 



1/2 

 

```````````````` 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.99/29.08.2019 privind avizarea Documentației de delegare a 

gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor 

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

cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din 

Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureș 

 

Toate unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Mureş s-au asociat în scopul 

implementării Proiectului „Sistem de Management Integrat  al Deşeurilor Solide din 

judeţul Mureş” (SMIDS), finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR), încheind în acest sens un contract de asociere prin care 

și-au stabilit scopul, obiectivele, durata colaborării, precum şi drepturile şi 

obligaţiile lor, reglementate şi asumate în vederea implementării SMIDS Mureş. 

Contractul de asociere la Secţiunea 3, intitulată „Delegarea gestiunii serviciilor 

comunitare de utilităţi publice în domeniul salubrizării localităţilor”, la art.11 

stabileşte care sunt serviciile publice de interes local, aflate în responsabilitatea 

consiliilor locale şi prevede că, pentru aceste servicii părţile optează pentru 

gestiunea delegată care urmează a fi efectuată de către ADI Ecolect Mureş, „în baza 

unui mandat special dat de fiecare consiliu local în parte, în condiţiile legii, zonal 

pentru unităţile administrativ - teritoriale arondate unei staţii de 

transfer/sortare/compostare/tratare mecano – biologică/depozit”, împreună aşa 

cum sunt acestea arondate la cele 7 zone ale judeţului, prin anexa la contractul de 

asociere. 

La sfârșitul anului 2018 membrii asociați au aprobat documentațiile de atribuire 

aferente zonelor de colectare SMIDS Mureș. În urma procedurilor de licitație derulate 

au fost încheiate contractele de delegare aferente zonelor 1 Sânpaul, 3 Sighișoara, 4 

Reghin, 5 Târnăveni, 6 Bălăușeri și 7 Râciu.  

În cazul celor două proceduri de atribuire organizate de către ADI Ecolect Mureș 

pentru delegarea activității de colectare și transport deșeuri în Zona 2 Târgu Mureș, 

având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă conformă, nu s-a reușit atribuirea 

contractului. 

Consiliul Județean Mureș a aprobat Studiul de oportunitate, Studiul de fundamentare 

și a avizat documentația de atribuire privind delegarea gestiunii aferentă activității 

de colectare și transport deșeuri pe zona 2 Târgu Mureș prin Hotărârea 

nr.99/29.08.2019. 

În scopul lansării unei noi proceduri de delegare, documentația de atribuire a fost 

supusă actualizării cu modificările actelor normative aplicabile în domeniu, în 

vederea creșterii gradului de deviere a deșeurilor de la eliminare prin depozitare, 

respectiv creșterii cantității de deșeuri reciclabile valorificate. 

   Nr. 1928/22.01.2021 

   Dosar ID/3  
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Astfel, principalele modificări care au intervenit în documentația de atribuire, Anexă 

la prezentul proiect de Hotărâre, sunt după cum urmează: 

 A fost actualizat costul de operare/tonă conform prevederilor art.4, lit.e) din 

Ordinul ANRSC 109/2007 și a cursului valutar BNR din data de 06.01.2021. 

 În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deșeurilor, s-a modificat modalitatea de colectare a deșeurilor reciclabile din 

zona rurală de la puncte fixe de colectare în colectare din poartă în poartă, în 

cazul fracțiilor galbenă și albastră (hârtie/carton și plastic/metal), în saci. 

 S-a corelat frecvența de colectare cu legislația în vigoare. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.181/19.08.2020 privind gestionarea 

deşeurilor nepericuloase compostabile, în zona urbană s-a prevăzut colectarea 

deșeurilor biodegradabile din poartă în poartă. 

 S-a introdus colectarea deșeurilor de la blocurile din zona rurală. 

 S-a definit concret zona centrală a municipiului Târgu Mureș, unde colectarea se 

va face cu altă frecvență. 

 Numărul de containere și pubele s-a suplimentat în funcție de numărul populației 

și a punctelor de colectare necesar a fi înființate. 

 În Caietul de sarcini s-a solicitat ca mijloacele de transport necesare pentru 

colectarea și transportul deșeurilor similare de la generatorii de deșeuri non-

casnici să fie dotate cu dispozitiv de cântărire. 

 În Fișa de date capacitatea autogunoierelor ofertate se va exprima în metri cubi, 

și nu în tone, având în vedere că densitatea deșeurilor colectate diferă pe 

categorii. 

Având în vedere că redevența aferentă contractului va fi încasată de către județ, și 

consiliul județean trebuie să-și dea mandatul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Ecolect Mureş” (ADI) în vederea delegării gestiunii serviciului de 

salubrizare corespunzător activităților desfășurate. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, considerăm că proiectul de hotărâre privind 

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.99/29.08.2019 

privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă 

zonei 2 Târgu Mureș, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş. 

 

Director executiv 

Valer Băţaga 

 
 
 
Întocmit: Gorea Ágnes 
Verificat: Șef serviciu Călin Suciu 
2 exemplare 



           1/3 

 

 

 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.99/29.08.2019 privind avizarea Documentației de 

delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de 

salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat 

al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă 

zonei 2 Târgu Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu referatul de aprobare nr.1878/22.01.2021 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare 

Proiecte nr.1928/22.01.2021,  

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 analizat sunt incidente dispoziţiile art.8 alin.(3) 

lit.„d^1”, ale art.10 alin.(5), ale art.29, ale art.30 și ale art.32 alin.(3) din Legea 

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

completările ulterioare, ale art.6 alin.(1) - lit.„e”, „h” şi „j” din Legea serviciului 

de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 17 alin. (1) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art.17 alin.(3) pct.18 şi 20, ale art.20 

coroborate cu cele ale art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară (ADI) „Ecolect Mureş”, ale art.11 din Contractul de asociere 

încheiat între toate unitățile administrativ-teritoriale din Județul Mureș, 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.  

Prin art.3 al Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.99/2019, s-a avizat 

Documentația de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 

deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de 

Nr. 1971/22.01.2021 

Dosar IX/A/2 
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salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 

Târgu Mureș. 

Din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, modificarea și 

completarea Documentației de delegare este determinată de apariția unor 

modificări legislative cu impact asupra prevederilor aplicabile serviciului public de 

salubrizare aferent Zonei 2 Târgu Mureș, respectiv modificarea frecvenței de 

colectare a deșeurilor, a modalității de colectare a deșeurilor, precum și 

introducerea colectării deșeurilor de la blocurile din zona rurală.  

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.51/2006, organizarea şi 

desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru 

serviciile de utilităţi publice prevăzute la art.1 alin.(2) din lege (deci inclusiv 

salubrizarea localităţilor) se realizează în baza unei documentaţii de atribuire 

elaborate de delegatar, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 

99/2016 şi Legii nr. 100/2016, după caz, documentaţie care se supune aprobării 

autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 8 alin.(3) lit. 

„d^1 ” din Legea nr. 51/2006. 

Art. 10 alin. (5) din Legea nr.51/2006 reglementează însă dreptul unităţilor 

administrativ-teritoriale de a mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 

având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul 

constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, unele din 

atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute în lege. Potrivit tezei finale a acestui 

text de lege, exercitarea unor atribuţii de către asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară presupune primirea în prealabil a unui mandat special din partea 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 

respectivei asociaţii. 

În sensul celor de mai sus, în considerarea prevederilor art.21 din Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş”, potrivit cărora hotărârile 

Adunării Generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor reglementate la art. 

17 alin.(3) punctele 19-29 din Statut, care prevăd atribuţii pentru a căror 

exercitare este necesar un mandat special prealabil potrivit art. 10 alin.(5) din 

Lege, nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţiilor în adunarea generală decât în 

baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii 

deliberative a asociatului al cărui reprezentant este, se impune mandatarea 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş să voteze în Adunarea Generală a 

Asociației documentaţia de delegare a gestiunii ce face obiectul proiectului de 

hotărâre. 

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. 
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Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.99/29.08.2019 

privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă 

zonei 2 Târgu Mureș, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  

Verificat: Farkas Adriana- Șef serviciu  
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