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HOTĂRÂREA NR. ______ 

din 05 septembrie 2013 
 

privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorităţii publice 
în AGA ADI Ecolect Mureş 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr. 16595 din 29.08.2013 a Direcţiei Dezvoltare 

Regională, Implementare Proiecte, la proiectul de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special de reprezentare a autorităţii publice în AGA ADI Ecolect Mureş, precum 
şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere dispoziţiile art. 8, alin. (3), lit. „i” din Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
ale art. 6, alin. (1), lit. „h” din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităţilor aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 110/2007, 

Potrivit reglementărilor art. 17, alin. (3), pct. 20 din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş”, 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „a”, 
pct. 13, precum şi al art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 
hotărăşte: 

 

Art.1. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să voteze în AGA 
ADI „Ecolect Mureş” Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de 
Salubrizare al judeţului Mureş, aprobat prin HCJM nr.67/25.04.2013, cu modificările 

cuprinse în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

“Ecolect Mureş”, care va include modificările cuprinse în anexă, în Regulamentul ce se 
va supune aprobării în AGA. 

PREŞEDINTE 
 

Ciprian Dobre 
 

 
 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR 
 

Aurelian Paul Cosma 



 
                 ROMÂNIA               PREȘEDINTE  
            JUDEŢUL MUREŞ               Ciprian Dobre   

       CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECȚIA DEZVOLTARE REGIONALĂ 
         IMPLEMENTARE PROIECTE 

             Nr.16595/29.08.2013  

 
 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind  acordarea unui mandat special de reprezentare a 

autorităţii publice în AGA ADI Ecolect Mureş 
 
 

Toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Mureş s-au asociat în scopul 
implementării proiectului de investiţii „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 
Solide din judeţul Mureş” (SMIDS), finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European 

de Dezvoltare Regională (FEDR).  
 
Activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe 

baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului de Salubrizare din 
Judeţul Mureş, întocmit în conformitate cu Regulamentul - cadru al serviciului de 

salubrizare, fiind aprobat ca atare de UAT – le din judeţ. 
 
Având în vedere faptul că Regulamentul de Organizare şi Funcţionare – ROF, a 

Serviciului de Salubrizare, aplicabil la nivelul întregului judeţ, este de natură să surprindă  
şi anumite situaţii particulare existente şi cu caracter tranzitoriu, pentru armonizarea 
acestora într-un document ce instituie norme cu caracter general, în urma consultărilor,  

Beneficiarul Proiectului SMIDS Mureş, consideră oportună modificarea ROF anterior 
aprobării în cadrul AGA ADI Ecolect Mureş.  

 

Modificările propuse nu afectează statutul, rolul, responsabilităţile UAT în cadrul 
Proiectului şi sunt de natură să întărească încă o dată mecanismul decizional deja 
aprobat, surprinzând particularităţile Sistemului. 

 
Pentru armonizarea reglementării la nivelul întregului judeţ,  propunem aprobarea 

proiectului de act administrativ anexat prezentei, privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului autorităţii, ca să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş, cu 
modificările la acesta, cuprinse în anexă. 
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