
1/2 

 

Nr. 21663/26.08.2019 

PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  
din   august 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.21664/26.08.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Mureş, Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare 
Proiecte nr. 21682/27.08.2019, Raportul Serviciului Juridic nr. 21746/27.08.2019, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere dispoziţiile art.8, alin. (3), lit. „d^1”, ale art.10 alin. (4)-(5), art.22 
alin.(1) și (3), art.29, art.30 și art.32 alin.(3) 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”, art.7 și art.12 alin.(2) ale Legii 
nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

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.13, alin.(3) 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”, 
ale art. 182 alin. (1) și (4) raportat la cele ale art. 135 alin. (8) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea 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), prevăzut în anexa nr.1. 

Art.2.(1) Se aprobă gestiunea delegată, ca modalitate de operare şi administrare a 
infrastructurii aferente serviciului 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) – pentru zona 2 Târgu Mureș. 
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(2) Se stabileşte licitaţia deschisă ca procedură de atribuire a contractelor de delegare a 
gestiunii prevăzute la alin.(1). 

Art.3.(1) Se avizează Documentația 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), aferente zonei 2 Târgu 
Mureș, conform anexei nr. 2. 

(2) Durata maximă a gestiunii delegate prevăzute la art.2 este de 5 ani. 

(3) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaților ADI „Ecolect Mureş” Documentația 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) - 
avizată conform art.3, alin.(1) din prezenta hotărâre. 

Art.4.(1) Se împuternicește Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş” să 
desfăşoare în numele şi pe seama Județului Mureș delegarea gestiunii serviciului de 
salubrizare corespunzător activităților menționate la art.2 în cadrul sistemului – parte a 
documentației avizate conform art.3, alin.(1). 

(2) În sensul alin.(1), Asociaţia va putea modifica documentaţia, fără un acord prealabil, în 
funcţie de modificările care se impun în urma verificării acesteia de către Autoritatea 
Naţională de Achiziţii Publice, în limitele pe care le presupune verificarea, fiind mandatată 
să aducă şi orice lămuriri și modificări în atenţia operatorilor economici interesaţi, pe 
calea clarificărilor şi anunţurilor de tip erată, respectiv de deciziile altor autorităţi publice 
din judeţul Mureş, fără ca modificările operate să aducă atingere standardelor de realizare 
a serviciilor publice de salubrizare în zona 2 Târgu Mureș. 

Art.5. Se mandatează ADI „Ecolect Mureş”, prin Președinte, să semneze contractul de 
delegare cuprins în documentația aprobată, prevăzută în anexa 2.  

Art.6. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş 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, avizată 
conform art.3, alin.(1), şi răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 
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 de investiţii „Sistem de Management Integrat  al Deşeurilor 
Solide din judeţul Mureş” (SMIDS), finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR).  

În prezent activităţile specifice serviciului de salubrizare în județul Mureș sunt 
organizate şi se desfăşoară pe baza unui Regulament, care a fost aprobat de către 
cele 102 unități administrativ-teritoriale din județ, inclusiv de Judeţul Mureş, cât și 
de către Adunarea Generală ADI Ecolect Mureș prin care sunt stabilite principiile şi 
condiţiile de funcţionare ţinând seama de obiectivul principal urmărit, acela al 
protecţiei sănătăţii cetăţenilor şi a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate 
de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi/sau depozitarea deşeurilor 
municipale. 

Totodată, toate cele 102 UAT din Județul Mureș împreună cu acesta, au încheiat 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. 

Aşadar, delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport a deșeurilor 
municipale şi altor fluxuri de deșeuri, se va realiza de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Ecolect Mureş” (ADI), pe cele 7 zone stabilite prin Proiect, pe baza 
mandatelor speciale date în acest sens de către membrii asociaţi. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş” (ADI) a atribuit contractele 
de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri pentru 
zonele 1, respectiv 3-7. În ceea ce privește procedura de achiziție pentru zona 2 
Târgu Mureș, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă conformă, în data de 
14.06.2019 s-a întocmit raportul de anulare a procedurii și s-au transmis comunicările 
către ofertanți. Nu au fost depuse contestații. Documentația a fost revizuită în 
vederea relansării procedurii de achiziție publică, conform sintezei primite de la ADI 
Ecolect Mureș, anexă la prezentul referat de aprobare. 

   Nr. 21.664/26.08.2019 
   Dosar ID/3  
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Conform legislaţiei incidente în materie, aprobarea studiului de oportunitate a 
delegării gestiunii şi a documentaţiei de atribuire, respectiv stabilirea duratei 
maxime a contractului de delegare şi a procedurii de atribuire a acestuia revine 
autorităţii contractante, sens în care, se impune luarea acestor măsuri de către 
autoritatea deliberativă, în vederea atribuirii delegării gestiunii serviciului de 
salubrizare pentru activitățiile serviciului de colectare şi transport a deșeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deșeuri din cadrul Sistemului de Management Integrat 
al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș).  

Întrucât, în cursul verificării documentaţiilor de atribuire de către Autoritatea 
Naţională de Achiziţii Publice, pot interveni modificări ale documentaţiilor faţă de 
forma aprobată, pentru asigurarea celerităţii derulării procedurii de atribuire, se 
impune mandatarea ADI Ecolect Mureş să opereze aceste remedieri, în limitele pe 
care le presupune verificarea, respectiv să aducă orice alte lămuriri în atenţia 
operatorilor interesaţi, atât pe calea clarificărilor cât şi a anunţurilor de tip erată. 

Totodată, prin proiectul de act administrativ anexat prezentei, propunem şi 
mandatarea reprezentantului autorităţii, în vederea votării în AGA ADI „Ecolect 
Mureş” a Documentațiilor 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, ce urmează a fi aprobată. 

Faţă de considerentele mai sus arătate supunem spre aprobare proiectul de act 
administrativ anexat prezentei. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 



Anexă la referatul de aprobare nr.21664/26.08.2019 

 

Principalele modificări ale documentației de atribuire privind delegarea 

gestiunii activităţilor 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 Deşeurilor Solide din Judeţul 

Mureş(SMIDS Mureş), aferente Zonei 2 

 

 Au fost cuprinse în documentație răspunsurile la solicitările de clarificare 

formulate în cadrul procedurii de licitație anulate. 

 Valoarea contractului a fost actualizată conform datelor INSSE indicele prețurilor 

de consum în perioada iunie 2018 – mai 2019. Prin aplicarea indicelui de 104,08% 

rezultă o valoare estimată actualizată de 61.779.129,43 lei față de 59.357.349,57 

lei din documentația aprobată în cursul lunii octombrie 2018. 

 În cuprinsul Caietului de sarcini la art.51 au fost introduse prevederi privind 

aplicarea instrumentului “plătești cât arunci”, potrivit prevederilor OUG 

nr.74/2018, modul de aplicare urmează să fie concretizată prin modificările 

Regulamentului de salubrizare și a Regulamentului de instituire a taxei. 

 Au fost elaborate 2 anexe suplimentare la Caietul de sarcini: Anexa A - Mod de 

prezentare a necesarului de utilaje și a graficelor de colectare și transport și 

Anexa B – cu străzile înguste din zona 2 Tg Mureș. 

 În Contract pentru perioada de mobilizare a fost prevăzut un termen maxim de 90 

de zile. 

 A fost introdusă reglementarea privind situația deșeurilor care nu îndeplinesc 

condițiile de acceptanță pentru a fi primite la stația de sortare/compostare 

Cristești. 

 Au fost stabilite sancțiuni/amenzi în sarcina delegatului pe lângă cele stabilite în 

Regulamentul Județean de Salubrizare. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
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 de investiţii „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 
Solide din judeţul Mureş” (SMIDS), finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR).  

În prezent activităţile specifice serviciului de salubrizare în județul Mureș sunt 
organizate şi se desfăşoară pe baza unui Regulament, care a fost aprobat de către 
cele 102 unități administrativ-teritoriale din județ, inclusiv de Judeţul Mureş, cât și 
de către Adunarea Generală ADI Ecolect Mureș prin care sunt stabilite principiile şi 
condiţiile de funcţionare ţinând seama de obiectivul principal urmărit, acela al 
protecţiei sănătăţii cetăţenilor şi a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate 
de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi/sau depozitarea deşeurilor 
municipale. 

Totodată, toate cele 102 UAT din Județul Mureș împreună cu acesta, au încheiat 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. 

Astfel, în secţiunea 3 din acest contract de asociere, intitulată „Delegarea gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice în domeniul salubrizării localităţilor”, la 
art.11 se stabileşte care sunt serviciile publice de interes local, aflate în 
responsabilitatea consiliilor locale şi se statuează 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”, aşa cum sunt 
acestea arondate la cele 7 zone ale judeţului, prin anexa la contractul de asociere. 

       Nr. 21.682/27.08.2019 

                   Dosar ID/3 
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Aşadar, delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport a deșeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al 
Județului Mureș, se va realiza de către ADI „Ecolect Mureş”, pe cele 7 zone stabilite 
prin Proiect, pe baza mandatelor speciale date în acest sens de către membrii 
asociaţi. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş” (ADI) a atribuit contractele 
de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri pentru 
zonele 1, respectiv 3-7. În ceea ce privește procedura de achiziție pentru zona 2 
Târgu Mureș, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă conformă, în data de 
14.06.2019 s-a întocmit raportul de anulare a procedurii și s-au transmis comunicările 
către ofertanți. Nu au fost depuse contestații. Documentația a fost revizuită în 
vederea relansării procedurii de achiziție publică, conform sintezei primite de la ADI 
Ecolect Mureș, anexă la referatul de aprobare. 

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. 

Conform legislaţiei incidente în materie, aprobarea studiului de oportunitate a 
delegării gestiunii şi a documentaţiei de atribuire, respectiv stabilirea duratei 
maxime a contractului de delegare şi a procedurii de atribuire a acestuia revine 
autorităţii contractante, sens în care, se impune luarea acestor măsuri de către 
autoritatea deliberativă, în vederea atribuirii delegării gestiunii serviciului de 
colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, 
componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș în cadrul Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS 
Mureș). 

Întrucât, în cursul verificării documentaţiilor de atribuire de către Autoritatea 
Naţională de Achiziţii Publice, pot interveni modificări ale documentaţiilor faţă de 
forma aprobată, pentru asigurarea celerităţii derulării procedurii de atribuire, se 
impune mandatarea ADI „Ecolect Mureş” să opereze aceste remedieri, în limitele pe 
care le presupune verificarea, respectiv să aducă orice alte lămuriri în atenţia 
operatorilor interesaţi, atât pe calea clarificărilor cât şi a anunţurilor de tip erată.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, considerăm că proiectul de hotărâre 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 
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RAPORT 
la proiectul de hotărâre 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 Mureş 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
referatul de aprobare nr.21664/14.08.2019 și raportul de specialitate al Direcţiei 
Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte nr.21682/27.08.2019, 

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 
23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în 
care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Potrivit prevederilor art. 8 alin.(1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce 
priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi 
publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea 
şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-
teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice. 

Alin.(3) lit. „d1” al aceluiaşi articol stabileşte că în exercitarea competenţelor şi 
atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative 
ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de 
utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a 
serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, punerea la 
dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării acestora. 

De asemenea, conform art.22 alin.(1) din acest act normativ, autorităţile administraţiei 
publice hotărăsc asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate 
sub responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a 
gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în 
administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte 
din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu 
de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din sfera respectivului serviciu 
de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii. 

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte – potrivit alin.(3) al 
articolului 22 din Lege 51/2006, respectiv potrivit art.12 din Legea serviciului de 

 Nr.21746/27.08.2019 

 Dosar nr. VI/D/4 
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salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea 
serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele 
actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea 
şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 

Astfel, în raport de aceste dispoziţii legale,coroborate cu prevederile art.29 din Legea 
nr.51/2006 şi cu cele ale art.12 alin.(2) din Legea nr.101/2006, precum şi de studiul de 
oportunitatecuprins în anexa 1 la hotărâre, prin proiectul de act administrativ se supune 
aprobării gestiunea delegatăa 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) – pentru zona 2 Târgu Mureş şi stabilirea 
licitaţiei deschise ca procedură de atribuire a contractului de delegare a acestei 
gestiuni. 

Totodată, în considerarea şi cu respectarea prevederilor art.32 alin.(3) din Legea 
nr.51/2006, durata maximă a contractului de delegare a gestiunii pentru această zonă 
este stabilită la 5 ani. 

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, documentaţie care se supune aprobării autorităţilor administraţiei publice 
locale, potrivit prevederilor art. 8 alin.(3) lit. „d1” din Legea nr. 51/2006. 

Art. 10 alin. (5) din Legea nr.51/2006 reglementează însă şi 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 documentaţia de delegare a gestiunii ce face obiectul proiectului de 
hotărâre. 

În considerarea prevederilor art.10 alin.(4) teza finală şi art. 30 din Legea nr.51/2006, 
precum şi ale art. 6 alin.(3) din Legea nr.101/2006, delegarea gestiunii acestora se 
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poate realiza fie de către Consiliul Judeţean, fie de către ADI „Ecolect Mureş”, în baza 
unui mandat special primit în acest sens. 

Astfel, prin proiectul de hotărâre analizat,ADI „Ecolect Mureş” este mandatată cu 
organizarea şi desfăşurarea, în numele şi pe seama Judeţului Mureş, a procedurilor de 
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare corespunzător 
activităţilor desfăşurate pentru elementele de infrastructură la care am făcut mai sus 
referire, iar preşedintele asociaţiei este mandatat cu semnarea contractului de delegare 
a gestiunii atribuite în urma derulării procedurii. 

Precizăm totodată că proiectul de act administrativ 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 şi completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, ţinând cont şi de dispoziţiile art.173 alin.(1) lit. 
„d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit. „m” din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean asigură cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică de interes judeţean, apreciem că 
proiectul de hotărâre 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 Mureş, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 
Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 
condiţiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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