HOTÂRÂREA NR. 30
din 28 februarie 2022
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind
delegarea unor competențe în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităţilor

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 4950 din 24.02.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională și implementare proiecte
nr.4975/24.02.2022, raportul Serviciului juridic nr. 4987/24.02.2022, precum și avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.32 lit.„a” din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare al
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale
art.10 alin.(2) şi (5) și art.48 alin.(1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.59/2016 privind aprobarea
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş, precum și
cele ale art.17 alin.(3) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT
MUREŞ”,
În considerarea prevederilor art.1 alin.(3) și (5) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”,
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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
hotărăşte
Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind delegarea unor
competențe în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, se completează după
cum urmează:
1. La art.2 alin.(1), în succesiunea atribuţiilor și competențelor delegate, după cea de-a doua,
se introduce una nouă, având următorul conţinut:


„să exercite în numele şi pe seama Judeţului Mureş – membru al acesteia, competenţa
constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor stabilite în Anexa F - Sancţiuni la
Regulamentul serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Mureş.”.

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de dezvoltare regională şi implementare
proiecte, Direcţiei economice şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”,
care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr.4950/24.02.2022
Dosar IX/B/1

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş
nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind delegarea unor competențe în domeniul
serviciilor publice de salubrizare a localităţilor
Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide, aflat în curs de
implementare, este destinat tuturor locuitorilor judeţului Mureş, având ca obiectiv
general implementarea unui nou sistem de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean,
bazat pe recuperarea – sortarea - reciclarea materialelor refolosibile şi reducerea
cantităţii de deşeuri care se elimină prin depozitare, în condiţii de protecţie a mediului şi
a sănătăţii populaţiei.
Întreaga infrastructură creată prin acest Proiect - al cărui beneficiar este Judeţul Mureş,
trebuie dată în folosinţă prin gestiune delegată - ca formă de operare în condiţiile legii,
acesta derulând în acest sens toate procedurile legale, în calitate de autoritate
contractantă.
În sensul mai sus arătat, menţionăm că până în prezent, cu excepția contractului de
delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor
fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Judeţului Mureş – zona 2
Târgu Mureş, care se află în termenul legal de aşteptare înainte de semnare, au fost
atribuite contractele de delegare aferente activităţilor SMIDS.
În considerarea prevederilor ale art.17 alin.(3) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”, monitorizarea şi controlul asupra modului de
prestare a serviciilor de gestiune a operării infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş,
sunt competenţe de resortul Asociaţiei, pe care aceasta urmează a le exercita, în baza
unui mandat dat în acest sens, de către autoritatea publică judeţeană, în cazul serviciilor
de interes public judeţean.
În acest context de fapt şi de drept, în raport de responsabilităţile atribuite ADI Ecolect
Mureş atât prin actele sale constitutive, cât şi prin construcţia instituţională a Proiectului
din aplicaţia de finanţare, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 61 din 27 aprilie
2017 au fost delegate, în sarcina Asociaţiei, o serie de atribuţii de monitorizare şi control
asupra execuţiei contractelor de delegare, dar competenta constatării contravenţiilor şi
aplicării sancţiunilor a fost omisă a fi transferată către ADI Ecolect Mureş.
Însă, conform atribuţiilor ce revin ADI Ecolect Mureş, respectiv competențe delegate,
aceasta monitorizează și controlează modul de respectare a obligaţiilor și
responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare, în numele și pe
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seama unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, sens în care, fiind cea care constată
orice neregularitate, în mod firesc, trebuie să fie și competentă în aplicarea sancţiunii
corelative, perspectivă din care această competenţă este necesar a fi transferată către
ADI Ecolect Mureş – prin hotărâre a autorităţilor publice locale.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.4975/24.02.2022
Dosar VI.D/3

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.
61 din 27 aprilie 2017 privind delegarea unor competențe în domeniul serviciilor
publice de salubrizare a localităţilor
Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide, aflat în curs de
implementare, este destinat tuturor locuitorilor judeţului Mureş, având ca obiectiv general
implementarea unui nou sistem de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, bazat pe
recuperarea – sortarea - reciclarea materialelor refolosibile şi reducerea cantităţii de
deşeuri care se elimină prin depozitare, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii
populaţiei.
Întreaga infrastructură creată prin acest Proiect - al cărui beneficiar este Judeţul Mureş,
trebuie dată în folosinţă prin gestiune delegată - ca formă de operare în condiţiile legii,
acesta derulând în acest sens toate procedurile legale, în calitate de autoritate
contractantă.
În sensul mai sus arătat, menţionăm că până în prezent au fost atribuite următoarele
contracte:
- Contractul de concesiune nr. 18920/12I/486/7.10.2016 privind „Delegarea operării și
administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul și efectuarea
transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni și Bălăușeri și a
reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Râciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul
Sânpaul", atribuit asocierii lridex Group S.R.L. București - Servicii Salubritate București
S.A.;
- Contractul de delegare prin concesiune nr. 18062/268/23.08.2018 a „Activităţii de
Tratare Mecanică și Biologică din cadrul SMIDS”, încheiat cu asocierea SC SALUBRIS
WASTE MANAGEMENT S.R.L. - S.C. ECO FIRE SYSTEMS S.R.L.;
- Contractul de delegare prin concesiune nr. 19100/683/06.09.2018 a „Activităţilor de
sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației
de sortare, compostare și transfer de la Cristești”, atribuit asocierii IRIDEX GROUP
S.R.L. - SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI S.A. - IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.
Totodată, prin ADI Ecolect Mureş, a delegat colectarea deşeurilor din aria de deservire a
SMIDS Mureş, pentru cele 6 (şase) din cele 7 (șapte) zone ale judeţului, după cum urmează:
-

-

Contractul nr.832/27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi
transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale
serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 1 Sânpaul, atribuit asocierii SC
SYLEVY SALUBRISERV SRL – SC BRAI CATA SRL;
Contractul nr.569/18.02.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi
transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale
serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 3 Sighişoara, atribuit SC Schuster
Ecosal SRL;
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Contract nr.831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi
transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de
transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 4
Reghin, atribuit asocierii SC SYLEVY SALUBRISERV SRL - SC BRAI CATA SRL;
- Contractul nr.982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi
transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de
transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona
5 Târnăveni, atribuit SC BISSDOG SRL;
- Contractul nr. 983/16.04.2019 delegare a gestiunii activităților de colectare și
transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de
transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona
6 Bălăușeri, atribuit asocierii SC SYLEVY SALUBRISERV SRL – SC BRAI CATA SRL;
- Contractul nr.833 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi
transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea staţiei de
transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 7
Râciu, atribuit SC SYLEVY SALUBRISERV SRL.
Procedura de achiziţie având ca obiect atribuirea “Contractului de delegare a gestiunii
activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri,
componente ale serviciului de salubrizare al Judeţului Mureş – zona 2 Târgu Mureş” se află
în termenul legal de aşteptare, înainte de semnarea contractului.
-

În considerarea prevederilor statutare, monitorizarea şi controlul asupra modului de
prestare a serviciilor de gestiune a operării infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş,
sunt competenţe de resortul Asociaţiei, pe care aceasta urmează a le exercita, în baza unui
mandat dat în acest sens, de către autoritatea publică judeţeană, în cazul serviciilor de
interes public judeţean.
În acest context de fapt şi de drept, în raport de responsabilităţile atribuite ADI Ecolect
Mureş atât prin actele sale constitutive, cât şi prin construcţia instituţională a Proiectului
din aplicaţia de finanţare, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 61 din 27 aprilie
2017 au fost delegate o serie de atribuţii de monitorizare şi control asupra execuţiei
acestuia, în sarcina Asociaţiei, dar competenta constatării contravenţiilor şi aplicării
sancţiunilor stabilite în Anexa F - Sancţiuni la Regulamentul serviciului public de salubrizare
a localităţilor din judeţul Mureş, a fost omisă a fi transferată către ADI Ecolect Mureş.
Însă, conform atribuţiilor ce revin ADI Ecolect Mureş, respectiv competențe delegate,
aceasta monitorizează și controlează modul de respectare a obligaţiilor și responsabilităţilor
asumate de operatori prin contractele de delegare, în numele și pe seama unităţilor
administrativ teritoriale din judeţ, sens în care, fiind cea care constată orice
neregularitate, în mod firesc, trebuie să fie și competentă în aplicarea sancţiunii corelative,
perspectivă din care această competenţă este necesar a fi transferată către ADI Ecolect
Mureş – prin hotărâre a autorităţilor publice locale.
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiect de hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind delegarea unor
competențe în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, poate fi supus
dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș.
Șef serviciu
Suciu Călin
Întocmit: Stan Sorin, consilier
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Nr. 4987/24.02.2022
Dosar IX/B/1

Văzut,
Director executiv
Genica Nemeș

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Mureş nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind delegarea unor competențe în
domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităţilor

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,
cu referatul de aprobare nr.4950/24.02.2022 şi în considerarea celor reținute în
raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare
Proiecte nr.4975/24.02.2022,
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, în adoptarea actului
administrativ analizat sunt incidente dispoziţiile art.32 lit.„a” din Legea serviciului
de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.10 alin.(2) și (5) și ale art.48 alin.(1) din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, prevederile art.1 alin.(3) și (5) și ale art.17 alin.(3) din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”, 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.
La nivelul județului Mureș, se aplică Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare
a Localităților din Județul Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.59/2016. Acesta stabileşte principiile şi condiţiile de funcţionare ale sistemului
integrat de gestionare a deşeurilor, ţinând seama de prevederile proiectului SMIDS
Mureş cu privire la colectarea separată, transportul, tratarea, reciclarea,
1/3

valorificarea şi/sau depozitarea deşeurilor municipale, în condiţii de protecţie a
mediului şi a sănătăţii populaţiei.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.61/2017 privind delegarea unor
competențe în domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităţilor s-a
mandatat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ” cu
exercitarea în numele și pe seama Județului Mureș a atribuțiilor de monitorizare și
control a modului de prestare a serviciilor de gestiune a operării infrastructurii
create/integrate în cadul SMIDS Mureș .
În conformitate cu prevederile art.32 lit.„a” din Legea serviciului de salubrizare a
localităților nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, constatarea
contravențiilor prevăzute de această lege, respectiv aplicarea sancțiunilor este de
competența persoanelor împuternicite din cadrul autorităților administrației
publice locale.
Potrivit prevederilor art.1 alin.(3) din Statutul ADI Ecolect Mureș „Asociația își
asumă și exercită în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale
membre, toate competențele și responsabilitățile, drepturile și obligațiile
autorităților deliberative și executive ale acestora, pe domeniul strict al serviciilor
comunitare de salubrizare a localităților ce i-au fost transferate în
responsabilitate”, iar conform alin.(5) al aceluiași articol „Asociația acționează sub
propria responsabilitate, în regim de autoritate publică, pentru satisfacerea
nevoilor de interes public general ale colectivităților locale legate de
furnizarea/prestarea serviciilor de salubrizare a localităților și pentru realizarea
competențelor, atribuțiilor și responsabilitățile autorităților administrației
publice locale în acest domeniu”.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art.17 alin.(3) din Statutul ADI Ecolect
Mureș, părțile membre – Județul Mureș și toate celelalte unități administrativteritoriale din județul Mureș - au împuternicit Asociația ca, prin intermediul
Adunării Generale, să monitorizeze și să controleze modul de prestare a serviciilor
de gestiune a operării infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş, pe care aceasta
urmează a le exercita, în baza unui mandat dat în acest sens, de către autoritatea
publică judeţeană, în cazul serviciilor de interes public judeţean.
Sancțiunile ce urmează a fi aplicate în cadrul activităților de salubrizare din județul
Mureș sunt prevăzute în Anexa F – Sancțiuni la Regulamentul Serviciului Public de
Salubrizare a Localităților din Județul Mureș.
Având în vedere delegarea atribuțiilor de monitorizare și control a prestării
serviciilor de gestiune a operării infrastructurii create/integrate în cadrul SMIDS
Mureș în favoarea ADI Ecolect Mureș prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.61/2017, respectiv prevederile statutare ale art.17 alin.(3), se impune
completarea atribuțiilor și a competențelor delegate deja către ADI Ecolect Mureș
și cu cea a constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor stabilite în Anexa F Sancțiuni la Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din
Județul Mureș.
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.
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Precizăm totodată că la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere
prevederile 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 pentru
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind
delegarea unor competențe în domeniul serviciilor publice de salubrizare a
localităţilor, 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.

Șef serviciu,
Adriana Farkas

Întocmit: Buta Ramona Alina – 2 ex
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