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HOTĂRÂREA NR.91 
din 27 mai 2021 

privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș,  

pentru perioada 2020-2025 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 11633/29.04.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

nr. 11711/04.05.2021, raportul Serviciului juridic nr. 11758/21.05.2021, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare prevederile: 

- Ordinului Ministrului Mediului nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru 

elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a 

deşeurilor, 

- Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare, 

- Hotărârii Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a 

deșeurilor 2014-2020, 

- Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a 

deșeurilor, 

Având în vedere Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Mureș nr. 8724/16.03.2021 de 

emitere a avizului de mediu pentru Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul 

Mureș pentru perioada 2020-2025, precum și Avizul de mediu nr. 3/26.04.2021, 

În considerarea prevederilor art. 25, art. 37, art. 39 - 42, art. 44 din Legea nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare,  

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit.„b”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„d”, 

precum și cele ale art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș, pentru 

perioada 2020-2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului 

Judeţean Mureș şi postare pe pagina de internet www.cjmures.ro și se comunică Direcției de 

dezvoltare regională şi implementare proiecte, Direcției economice şi Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş”, care vor răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

                                                   Contrasemnează 
       SECRETAR GENERAL 

   Paul Cosma 
 

http://www.cjmures.ro/
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a 

Deșeurilor în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025 

 

 

 

Pentru perioada de programare 2008-2013, la nivelul județului Mureș a fost elaborat  

planul privind gestiunea deșeurilor în cursul anului 2008, în baza căruia a fost realizat 

și implementat de către Consiliul Județean Mureș proiectul Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor Solide  (SMIDS Mureș), finanțat din fondurile Uniunii Europene 

prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013. 

Urmare a revizuirii de către Ministerul Mediului a strategiei naționale privind 

gestionarea deșeurilor, prin adoptarea HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei 

Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 și a HG nr. 942/2017 privind 

aprobarea Planului Național privind Gestionarea Deșeurilor, s-au creat premizele 

necesare revizuirii planurilor județene de gestionare a deșeurilor elaborate anterior.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare, consiliile județene, în colaborare cu agențiile 

județene pentru protecția mediului, au obligația de a elabora planurile județene de 

gestionare a deșeurilor (PJGD).  

În cursul anului 2019, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 295/17.04.2019  

a Ordinului Ministerului Mediului nr. 140/14.02.2019 privind aprobarea Metodologiei 

pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de 

gestionare a deşeurilor, s-au demarat procedurile de elaborare a noului PJGD pentru 

perioada 2020-2025. 

Acest document strategic are un rol cheie în dezvoltarea gestionării deșeurilor, 

principalul lui scop fiind acela de a stabili măsurile necesare pentru îmbunătățirea 

funcționării sistemului județean de gestiune al deșeurilor implementat prin proiectul 

SMIDS Mureș, precum și direcțiile viitoare de dezvoltare ale acestuia.  

PJGD stabilește și analizează alternative de gestionare a deșeurilor numai pentru 

deșeurile municipale, fiind singurul flux de deșeuri pentru care au fost stabilite 

instalații de tratare în cadrul proiectului SMIDS Mureș. Celelalte fluxuri de deșeuri 

intră sub incidența responsabilității extinse a producătorilor sau sunt în 

responsabilitatea generatorilor de deșeuri.  

De asemenea, PJGD contribuie la stabilirea necesarului de investiții și a politicii în 

domeniul gestionării deșeurilor care fac obiectul planificării, servește ca bază pentru 

   Nr. 11633/29.04.2021 

   Dosar VI D/3  

https://legestart.ro/hg-nr-8702013-privind-aprobarea-strategiei-nationale-de-gestionare-a-deseurilor-2014-2020/
https://legestart.ro/hg-nr-8702013-privind-aprobarea-strategiei-nationale-de-gestionare-a-deseurilor-2014-2020/
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susținerea și dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor la nivel 

județean precum și pentru elaborarea proiectelor de investiții în domeniul gestionării 

deșeurilor, pentru obținerea de finanțări din fondurile Uniunii Europene. 

După elaborare, Planul Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș 

pentru perioada 2020-2025 a parcurs toate etapele procedurii de evaluare de mediu, 

obținând Avizul de mediu nr.3/26.04.2021 emis de către Agenția pentru Protecția 

Mediului Mureș. 

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

administrativ anexat prezentei. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în 

județul Mureș pentru perioada 2020-2025 

 

Pentru perioada de programare 2008-2013, la nivelul județului Mureș a fost elaborat  

planul privind gestiunea deșeurilor în cursul anului 2008, în baza căruia a fost realizat și 

implementat de către Consiliul Județean Mureș proiectul Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor Solide  (SMIDS Mureș), finanțat din fondurile Uniunii Europene prin 

Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013. 

Urmare a revizuirii de către Ministerul Mediului a strategiei naționale privind 

gestionarea deșeurilor, prin adoptarea HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei 

Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 și a HG nr. 942/20.12.2017 privind 

aprobarea Planului Național privind Gestionarea Deșeurilor, s-au creat premizele 

necesare revizuirii planurilor județene de gestionare a deșeurilor elaborate anterior.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare, consiliile județene, în colaborare cu agențiile 

județene pentru protecția mediului, au obligația de a elabora planurile județene de 

gestionare a deșeurilor (PJGD). După etapa de elaborare, planurile județene  se aprobă 

prin hotărâri ale consiliilor județene, în urma avizului acordat de agenția pentru 

protecția mediului, conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare 

a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În cursul anului 2019, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 295/17.04.2019 a 

Ordinului Ministerului Mediului nr. 140/14.02.2019 privind aprobarea Metodologiei 

pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de 

gestionare a deşeurilor, Consiliul Județean Mureș (CJ Mureș) a demarat procedurile de 

elaborare a noului PJGD pentru perioada 2020-2025. În acest context, în urma derulării 

unei proceduri de achiziție publică, a fost încheiat cu SC Argif Proiect SRL contractul nr. 

10A/28836/07.11.2019 privind ”Servicii de asistență tehnică în vederea elaborării 

Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș pentru perioada 2019-

2025”.  

Scopul PJGD 

Scopul planului este ca, luând în considerare prevederile legislative actuale privind 

gestionarea deșeurilor, să stabilească măsurile necesare pentru îmbunătățirea 

funcționării sistemului județean de gestiune al deșeurilor implementat prin proiectul 

SMIDS Mureș, precum și direcțiile viitoare de dezvoltare ale acestuia. 

 

Nr.11711/04.05.2021 

Dosar VI/D/3 

 

 

https://legestart.ro/hg-nr-8702013-privind-aprobarea-strategiei-nationale-de-gestionare-a-deseurilor-2014-2020/
https://legestart.ro/hg-nr-8702013-privind-aprobarea-strategiei-nationale-de-gestionare-a-deseurilor-2014-2020/
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PJGD Mureș are un rol cheie în dezvoltarea gestionării deșeurilor, principalul lui scop 

este acela de a stabili cadrul pentru implementarea unui sistem durabil de gestionare a 

deșeurilor la nivel local, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor stabilite la 

nivel național. PJGD stabilește și analizează alternative de gestionare a deșeurilor 

numai pentru deșeurile municipale, fiind singurul flux de deșeuri pentru care au fost 

stabilite instalații de tratare în cadrul proiectului SMIDS Mureș. Celelalte fluxuri de 

deșeuri intră sub incidența responsabilității extinse a producătorilor sau sunt în 

responsabilitatea generatorilor de deșeuri 

De asemenea, PJGD Mureș mai are ca scop: 

- Definirea obiectivelor și țintelor locale în conformitate cu obiectivele și țintele 

Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 

- Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deșeurilor municipale la nivel 

județean 

- Să servească ca bază pentru stabilirea necesarului de investiții și a politicii în 

domeniul gestionării deșeurilor care fac obiectul planificării 

- Să servească ca bază pentru susținerea și dezvoltarea sistemelor de management 

integrat al deșeurilor la nivel județean. 

- Să servească ca bază pentru elaborarea proiectelor pentru obținerea de 

finanțări. 

Aspecte cheie privind  structura Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul 

Mureș pentru perioada de planificare 2020-2025 sunt prezentate sintetic în tabelul de 

mai jos: 

Titularul PJGD Consiliul Județean Mureș 

Deșeuri care fac 

obiectul PJGD 

 Deșeuri municipale:  

-  deșeurile municipale nepericuloase (pe fracțiile reciclabil, 

biodegradabil, deșeuri verzi, rezidual) inclusiv deșeurile 

menajere și asimilabile din comerț, industrie și instituții 

inclusiv uleiuri alimentare uzate 

 Fluxuri speciale de deșeuri care fac parte din fluxul  deșeurilor 

municipale:   

-  deșeuri de ambalaje 

-  deșeuri alimentare  

-  deșeuri periculoase municipale 

-  uleiuri uzate alimentare  

-  deșeuri din construcții și demolări/desființări 

-  deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

-  nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 

 

Acoperirea 

geografică  

Teritoriul județului Mureș 
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Perioada de 

planificare 

2020-2025 

Structura PJGD PJGD este structurat în următoarele capitole:  

-  Capitolul 1. Introducere. Prezinta informații cu privire la baza 

legală, scopul și obiectivele PJGD, orizontul de timp, structura, 

acoperirea geografică, deșeuri care fac obiectul PJGD, 

metodologia PJGD, Evaluarea strategică de mediu.  

-  Capitolul 2. Cadrul general prezintă cadrul general al 

planificării, legislația națională și politica locală privind 

deșeurile;  

-  Capitolul 3. Descrierea județului Mureș – cuprinde date despre 

așezările umane, condițiile de mediu și resurse, date despre 

infrastructură și date socio-economice  date privind generarea 

și gestionarea deșeurilor;  

-  Capitolul 4 Situația actuală privind gestionarea deșeurilor: 

-  Capitolul 5. Proiecții. Prezintă proiecții socio-economice, și de 

generare a deșeurilor municipale, a deșeurilor biodegradabile, 

a deșeurilor din construcții și desființări, a nămolurilor de la 

stațiile de epurare municipale  

-  Capitolul 6. Obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor, 

cuantificarea obiectivelor și țintelor, stabilirea unor rate 

minime de capturare  

-  Capitolul 7. Analiza alternativelor/opțiunilor pentru fiecare 

activitate de gestionarea a deșeurilor municipale. Este 

prezentată metodologia pentru stabilirea alternativelor și 

metodologia pentru analiza alternativelor 

-  Capitolul 8. Prezentarea alternativei selectate, 

amplasamentele și cerințele pentru noile instalații 

-  Capitolul 9. Verificarea sustenabilității în care se estimează 

capacitatea de plată a populației și se compară costul mediu pe 

județ cu tariful/taxa maxim suportabilă de către utilizatorii 

sistemului 

-  Capitolul 10. Analiza sensitivității și a riscului 

-  Capitolul 11. Planul de acțiune 

-  Capitolul 12. Programul județean de prevenire a generării 

deșeurilor 

-  Capitolul 13.  Indicatori de monitorizare – sunt prezentați 

indicatori de monitorizare pentru planul de acțiune, pentru 

măsurile de guvernanță și pentru PJGD 
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Obiectivele PJGD Mureș 

Obiectivele privind gestionarea deșeurilor pentru perioada de planificare 2020-2025 sunt 

prezentate distinct pentru fiecare categorie de deșeuri care face obiectul PJGD și se 

referă la:  

-  prevenirea generării deșeurilor  

-  creșterea gradului de colectare separată  

-  creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor  

-  creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor  

-  tratarea deșeurilor reziduale (care nu mai pot fi valorificate) în vederea minimizării 

impactului generat de depozitarea deșeurilor  

-  gestionarea rațională și durabilă a deșeurilor  

 

Măsurile prevăzute prin PJGD 2020-2025 în vederea îndeplinirii obiectivelor și 

țintelor privind gestionarea deșeurilor municipale. Stabilirea alternativei optime  

Pentru îndeplinirea obiectivelor, PJGD Mureș  prevede realizarea unui set de măsuri 

pentru fiecare din categoriile de deșeuri care fac obiectul planului, inclusiv termenele 

de realizare și responsabilii pentru îndeplinirea acestora, până în 2025.  

Principalele obiective și ținte care au reprezentat criterii pentru stabilirea măsurilor de 

gestionare a deșeurilor municipale care trebuie realizate în cadrul PJGD 2020-2025, au 

fost: 

-  Gradul de acoperire cu serviciu de salubrizare delegat conform SMIDS 

100% – termen 2021;  

-  Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare 

etapizat: 

 la 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, 

plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere și similare – termen 2021;  

 la 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generată – termen 2025; 

-  Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale 

la 15% din cantitatea totală de deșeuri municipale valorificată energetic – termen 

2025;  

-  Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale 

la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 – termen 

2021;  

-  Interzicerea, la depozitare, a deșeurilor municipale colectate separat 

– termen 2021; 

-  Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt 

supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic – decembrie 2023; 

-  Reducerea cantității de deșeuri municipale eliminate prin depozitare 

până la 10% din totalul deșeurilor municipale generate – termen 2035; 
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-  Asigurarea capacității de depozitare a întregii cantități de deșeuri 

care nu pot fi valorificate – 2021; 

-  Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor 

periculoase menajere – termen 2021; 

-  Colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, 

tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase – 2021; 

-  Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la 

tratarea biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă) - 2021; 

-  Colectarea separată (atât de la populație cât și de la operatorii 

economici) și valorificarea corespunzătoare a uleiurilor uzate alimentare– 2021; 

-  Colectarea separată (atât de la populație cât și de la operatorii 

economici) și valorificarea corespunzătoare a biodeșeurilor – termen 2021 pentru 

municipiul Târgu Mureș și decembrie 2023 pentru restul județului; 

-  Colectarea separată și valorificarea corespunzătoare a deșeurilor 

textile – termen decembrie 2023 

În vederea stabilirii alternativei optime de gestionare a deșeurilor prin care să poată fi 

realizate măsurile propuse, în cadrul PJGD Mureș s-au analizat trei variante de 

gestionare  pentru deșeurile municipale:  

 Alternativa „zero” – care presupune doar investițiile existente și finalizate prin 

proiectul SMIDS Mureș inclusiv proiectele realizate prin alte surse de finanțare ex. 

PHARE sau Ordonanța 7/2006 care au fost integrate în SMIDS;  

 Alternativa 1 – care presupune completarea investițiilor realizate din Alternativa 0 

cu noi investiții, astfel:   

- extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor de la populație în 

toate localitățile județului corelat cu concluziile Studiului privind potențialul de 

colectare separată a biodeșeurilor în județul Mureș, 

- extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor de la toți operatorii 

economici și instituții publice (prepararea hranei și alimente expirate) din județ,  

- dotarea corespunzătoare cu pubele/containere atât în mediul urban cât și în 

mediul rural pentru colectarea separată a fracțiilor reciclabile, a biodeșeurilor și a 

deșeurilor reziduale, conform sistemului propus (din poartă în poartă la gospodăriile 

individuale, respectiv pe platforme de colectare pentru blocuri),  

- construirea a 13 Centre de colectare prin aport voluntar a fracțiilor reciclabile din 

deșeuri menajere, inclusiv deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase, uleiuri uzate 

alimentare și alte fluxuri (ex. lemn, textile etc.), câte unul pentru fiecare 

localitate urbană și minim 3 pentru Târgu Mureș,  

- modernizarea Stațiilor de transfer existente (Târnăveni, Râciu, Bălăușeri, Reghin) 

și construirea unei noi Stații de transfer, la Sighișoara, inclusiv modernizarea 

drumurilor de acces. Dotarea acestor Stații de transfer cu câte un tocător pentru 

deșeuri verzi cu scopul de a optimiza transportul către stația de compostare 

Sânpaul și a celei din ST Reghin către stația de compostare Cristești, 
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- eficientizarea/ modernizarea stațiilor de sortare Sighișoara și Cristești, respectiv a 

stației de compostare Cristești,  

- eficientizarea/ modernizarea instalației TMB existentă inclusiv completarea cu o 

stație de sortare semi-mecanică pentru conformarea cu criteriile Malagrotta și 

instalație bio-uscare pentru producere RDF,  

- construirea unor noi capacități de depozitare (Celula 4 la Depozitul Sighișoara și 

Celula 2 la Depozitul Sânpaul) și închiderea celulelor care își ating capacitatea 

maximă de depozitare la Depozitul Sighișoara și Celula 1 la Depozitul Sânpaul,  

  realizarea unei instalații cu digestie anaerobă, recuperare biogaz și compostare 

digestat pentru tratarea  biodeșeurilor și a deșeurilor verzi, colectate separat, din 

zonele 1, 3, 4, 5, 6, 7. 

 Alternativa 2 - care presupune investițiile din Alternativa 0 la care se adaugă: 

+ extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor de la populație în 

toate localitățile județului corelat cu concluziile Studiului privind potențialul de 

colectare separată a biodeșeurilor în județul Mureș 

+ extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor de la toți operatorii 

economici și instituții publice (prepararea hranei și alimente expirate) din județ+  

dotarea corespunzătoare cu pubele/containere atât în mediul urban cât și în mediul 

rural pentru colectarea separată a fracțiilor reciclabile, a biodeșeurilor și a 

deșeurilor reziduale, conform sistemului propus (din poartă în poartă la gospodăriile 

individuale, respectiv pe platforme de colectare pentru blocuri) 

+ construirea a 13 Centre de colectare prin aport voluntar a fracțiilor reciclabile din 

deșeuri menajere, inclusiv deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase, uleiuri uzate 

alimentare și alte fluxuri (ex. lemn, textile etc.), câte unul pentru fiecare 

localitate urbană și minim 3 pentru Târgu Mureș  

+ modernizarea Stațiilor de transfer existente  (Târnăveni, Râciu, Bălăușeri, Reghin) 

și construirea unei noi Stații de transfer, la Sighișoara, inclusiv modernizarea 

drumurilor de acces. Dotarea acestor Stații de transfer cu câte un tocător pentru 

deșeuri verzi 

+ eficientizarea/ modernizarea stațiilor de sortare Sighișoara și Cristești+ 

eficientizarea/ modernizarea stației de compostare Cristești  

+ eficientizarea/ modernizarea instalației TMB existentă inclusiv completarea cu o 

stație de sortare semi-mecanică pentru conformarea cu criteriile Malagrotta și 

instalație bio-uscare pentru producere RDF 

+ construirea unor noi capacități de depozitare (Celula 4 la Depozitul Sighișoara și 

Celula 2 la Depozitul Sânpaul) și închiderea celulelor care își ating capacitatea 

maximă de depozitare la Depozitul Sighișoara și Celula 1 la Depozitul Sânpaul  

+ realizarea de capacități suplimentare de fermentare aerobă/ compostare în spații 

închise cu aerare forțată pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat 

În urma evaluării în cadrul PJGD a celor trei alternative, a rezultat că alternativa 

optimă care poate  să asigure îndeplinirea tuturor obiectivelor și țintelor stabilite la 

nivel național este  Alternativa 1. 
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Prin realizarea măsurilor stabilite prin Alternativa 1 în orizontul de timp 2021-2025, se 

vor putea corecta neajunsurile constatate până în prezent în funcționarea SMIDS Mureș 

și se vor crea premizele îndeplinirii  tuturor obiectivelor și țintelor privind gestionarea 

deșeurilor, inclusiv a celor care deocamdată nu au putut fi îndeplinite, datorită faptului 

că SMIDS Mureș nu este complet funcțional (neatribuirea încă de către ADI Ecolect a 

contractului de colectare separată a deșeurilor pentru zona 2 Târgu Mureș). 

Valoarea investițiilor propuse prin Alternativa 1 este de aproximativ 52.000.000 Euro. 

PJGD recomandă să se înceapă demersurile pentru obținerea de finanțare din fondurile 

Uniunii Europene prin POIM pentru realizarea investițiilor noi propuse, pentru 

retehnologizare instalațiilor existente pentru tratarea deșeurilor și pentru extinderea 

sistemului de colectare separată a biodeșeurilor. 

 

Procedura  de evaluare de mediu pentru PJGD  

În urma realizării primei variante a PJGD,  Consiliul Județean Mureș a demarat 

procedura de evaluare de mediu pentru PJGD Mureș pentru perioada 2020-2025, în 

conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare 

a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările 

ulterioare, transmițând documentația spre evaluare la Agenția pentru Protecția 

Mediului Mureș (luna august 2020). 

Procedura de obținere a avizului de mediu pentru PJGD Mureș 2020-2025 s-a derulat în 

perioada septembrie 2020 - martie 2021, fiind parcurse, sub coordonarea autorității 

județene de mediu, toate etapele procedurale, în conformitate cu prevederile HG nr. 

1076/2004: 

- etapa de încadrare a planului în procedura de evaluării de mediu 

- etapa de definitivare a proiectului de plan și de realizare a raportului de mediu 

- etapa de analiză a calității raportului de mediu și de luare a deciziei. 

În urma finalizării procedurii de evaluare de mediu, APM Mureș emite Avizul de mediu 

nr. 3/26.04.2021 pentru PJGD Mureș 2020-2025. 

Totodată, luând în considerare adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 

2892/18.08.2020 înregistrată la CJ Mureș cu nr. 23424/02.09.2020, conform căreia 

elaborarea și adoptarea PJGD județene reprezintă o prioritate la nivel național, 

deoarece finanțarea acordată de către Uniunea Europeană pentru perioada de 

programare 2021-2027 în sectorul deșeuri este condiționată de existența acestor 

planuri,  proiectul  de plan a fost transmis în luna septembrie 2020 spre evaluare și 

către Ministerul Fondurilor Europene (prin experții JASPERS și experții PASSA MFE 2).  

În perioada de evaluare și definitivare a proiectului PJGD 2020 au fost luate în 

considerare toate recomandările primite, documentul final fiind revizuit în conformitate 

cu acestea. 

Întreaga procedură de evaluare de mediu s-a derulat pe baza principiului transparenței 

decizionale, cu o permanentă informare  și consultare publică, toată documentație fiind 

pusă la dispoziția publicului interesat atât pe site-ul APM Mureș cât și al CJ Mureș. 

Informarea publicului interesat  s-a realizat astfel: 

- anunțuri publice privind depunerea la APM Mureș a solicitării de obținere a 
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avizului de mediu pentru PJGD Mureș și disponibilizarea documentației, 

publicate pe pagina de internet a CJ Mureș și în mass-media în datele de  

29.08.2020 și 02.09.2020; 

- anunțuri publice privind etapa de încadrare a PJGD Mureș,  publicate pe pagina 

de internet a CJ Mureș și în mass-media în datele de  25.09.2020 și 26.09.2020; 

- anunțuri publice privind disponibilizarea proiectului de plan și finalizarea 

Raportului de Mediu elaborat pentru PJGD Mureș, publicate pe pagina de 

internet a CJ Mureș și în mass-media în datele de 28.11.2020, 02.12.2020 și 

03.12.2020; 

- anunțuri publice privind organizarea dezbaterii publice pentru  proiectul de plan 

și Raportului de Mediu elaborat pentru PJGD Mureș, publicate pe pagina de 

internet a CJ Mureș și în mass-media în datele de 19.01.2021, 20.01.2021, 

21.01.2021 și 04.03.2021; 

- anunțuri publice privind decizia APM Mureș de emitere a avizului de mediu 

pentru PJGD Mureș 2020-2025,  publicate pe pagina de internet a CJ Mureș și în 

mass-media în data de 20.03.2021; 

Din perspectiva celor mai sus arătate, precum și prin luarea în considerare a 

prevederilor: 

- art. 39, alin (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare (respectiv: “PJGD se aprobă prin hotărâre 

a consiliului judeţean, iar PMGD, prin hotărâre a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, cu avizul APM sau ARPM, după caz” 

- art. 26 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării 

de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare 

(respectiv: „Titularul planului sau programului are obligaţia de a supune 

procedurii de adoptare planul sau programul, precum şi orice modificare a 

acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru 

protecţia mediului”), 

Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a 

Deșeurilor în județul Mureș pentru perioada 2020-2025, poate fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

Șef Serviciu 

Suciu Călin 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a 

Deșeurilor în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025 

 

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

Referatul de aprobare nr. 11633 din 29.04.2021 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte 

nr. 11711 din 04.05.2021, 

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 sunt incidente prevederile Legii nr.211/2011 privind 

regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinul Ministerului 

Mediului nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, 

evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor, ale Hotărârii 

Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii 

Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a 

deșeurilor 2014-2020, ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului 

național de gestionare a deșeurilor, ale Legii nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrație publică, republicată, precum și cele ale art.173 alin.(1) 

lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.   

Potrivit prevederilor art. 25, ale art. 37 și  ale art. 39 din Legea nr.211/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza principiilor şi obiectivelor din  planul 

național de gestionare a deșeurilor se elaborează, respectiv revizuiesc, planurile 

județene de gestionare a deșeurilor de către consiliul judeţean, în colaborare cu agenţia 

judeţeană pentru protecţia mediului. 

Din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, urmare a revizuirii planului 

național de gestionare a deșeurilor a devenit necesară revizuirea planului județean de 

gestionare a deșeurilor elaborat anterior în cursul anului 2008 și aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.16/2008. 

Ca etapă premergătoare aprobării planului județean, a fost necesară avizarea acestuia 

de către autoritatea competentă pentru protecția mediului, în acord cu prevederile 
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art.26 din Hotărârea Guvernului nr.1076/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit cărora „Titularul planului sau programului are obligaţia de a supune 

procedurii de adoptare planul sau programul, precum şi orice modificare a acestuia, 

după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului”. 

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a avizat favorabil planul județean pentru 

gestionarea deșeurilor, pentru perioada 2020 -2025, așa cum rezultă din Avizul de mediu 

nr.3/26.04.2021, emis în baza Deciziei nr.8724/16.03.2021. 

Planul însumează la nivel judeţean toate obiectivele şi ţintele propuse în gestionarea 

deşeurilor şi prevede cadrul pentru accesarea de fonduri în vederea implementării 

viitoarelor proiecte pentru managementul deşeurilor la nivelul județului Mureș. 

Analizând proiectul de hotărâre supus aprobării, apreciem că temeiurile legale invocate 

sunt conforme cu legislația primară (legi și ordonanțe), respectiv legislația secundară 

(hotărârile Guvernului, strategiile naționale) aplicabile în domeniu. 

Potrivit prevederilor art.39 alin.(2) din Legea nr.211/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, planurile județene de gestionare a deșeurilor se aprobă prin 

hotărâre a consiliului județean. 

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

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„d” din  

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean are 

atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului, sens în care adoptă 

strategii, dispune luarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea acestora.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 80-82, raportate la cele ale art. 6 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 30 din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

cu modificările si completările ulterioare. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru 

asigurarea transparenței decizionale reglementate de Legea nr.52/2003, se impune 

publicarea acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la 

sediul instituției din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1. 

În acest sens, dispozițiile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să 

stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte 

normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre aprobarea 

Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin art. 7 din Legea 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Director executiv 

Genica Nemeș 
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NOTĂ 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a 

Deșeurilor în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025 

 

Proiectul de act administrativ are caracter normativ, respectiv cuprinde prevederi de 

aplicabilitate repetată și se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept, 

fiind inițiat în aplicarea dispozițiilor Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Ordinul Ministerului Mediului nr. 140/2019 

privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi 

revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 

1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 

şi programe, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 

870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020, 

ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare 

a deșeurilor. 

Ca atare, în ceea ce privește procedura de elaborare și aprobare, se impunea 

respectarea prevederilor legale anterior menționate, precum și cele ale Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată. 

În considerarea dispozițiilor legale mai sus amintite, proiectul de act administrativ a 

fost publicat pe pagina proprie de internet a autorității publice județene în data de 

04.05.2021, conform Anunțului înregistrat sub nr. 11759, prevăzându-se un termen de 

10 zile, respectiv 17.05.2021, până la care să poată fi formulate propuneri, sugestii sau 

opinii cu privire la acesta, astfel cum reglementează art.7 alin. (4) din Legea 

nr.52/2003, republicată. 

Întrucât, nu a fost formulată nicio solicitare scrisă de către o asociație legal 

constituită/o altă autoritate publică, după caz, în condițiile de reglementare ale art.7 

alin.(9) din Legea nr.52/2003, nu s-a impus organizarea unei dezbateri publice. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul privind aprobarea Planului 

Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 

Județean Mureș, 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: Adriana Farkas – Șef serviciu 
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