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HOTĂRÂREA NR.59
din 21 aprilie 2016
privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare
a Localităţilor din Judeţul Mureş

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.3.864 din 02.03.2016 a Direcţiei Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului
Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş, precum și avizul 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.82/2015,
Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3), pct.20 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Ecolect Mureş”,
Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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 aprobă Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul
Mureş, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să voteze în AGA ADI „Ecolect
Mureş” Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş,
aprobat conform art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea nr.67/25.04.2013 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din Judeţul
Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, a Consiliului Judeţean Mureş se abrogă.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, precum şi
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în AGA
Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş, aprobat
conform art.1.
PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte
Nr.3864/02.03.2016
Dosar I D 3
Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a
Localităţilor din Judeţul 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).
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare se va realiza de către Asociaţia 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.
În prezent activităţile specifice serviciului de salubrizare în judeţul Mureş sunt organizate şi
se desfăşoară pe baza unui Regulament, întocmit în conformitate cu Regulamentul-cadru al
serviciului de salubrizare, aprobat prin Ordinul nr.110/2007 al preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.).
Regulamentul a fost aprobat de către cele 103 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, cât
şi de către Adunarea Generală ADI Ecolect Mureş.
Prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor a fost abrogat Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C.
nr.110/2007.
În acest context, a fost elaborat Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a
Localităţilor din Judeţul Mureş în conformitate cu dispoziţiile Ordinului preşedintelui
A.N.R.S.C. nr.82/2015.
Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş stabileşte
principiile şi condiţiile de funcţionare ale noului sistem de gestionare a deşeurilor, ţinând
seama de prevederile proiectului SMIDS Mureş cu privire la colectarea, transportul, tratarea,
reciclarea, valorificarea şi/sau depozitarea deşeurilor municipale, în condiţii de protecţie a
mediului şi a sănătăţii populaţiei.
Cadrul legal este stabilit de Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, de Legea nr.101 din 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele ale Ordinului nr.82/2015 privind
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, al Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, care stabilesc
atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul organizării serviciului de
salubrizare a localităţilor.
Totodată, pentru armonizarea reglementării la nivelul întregului judeţ, prin proiectul de act
administrativ anexat prezentei, propunem acordarea unui mandat special reprezentantului
autorităţii, ca să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” Regulamentul Serviciului Public de
Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş ce urmează a fi aprobat.
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, modificată şi completată, noul Regulament se supune dezbaterii
publice, conform anunţului, fiind afişat atât la sediul autorităţii publice judeţene situat în
municipiul Tîrgu Mureş, str.Victoriei, nr.1, cât şi pe pagina de internet a Consiliului
Judeţean Mureş: www.cjmures.ro, respectiv trimis la presa locală.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre
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HOTĂRÂREA NR.62
din 21 aprilie 2016
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș
pe anul 2016

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.7.951/19.04.2016 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Mureș pe anul 2016, precum şi
avizul comisiilor de specialitate,
Ținând cont de Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de
finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările ulterioare,
În conformitate cu art.15 alin(2) și art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi a art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2016 privind aprobarea bugetului județului
Mureș pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. Art.6 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș și al instituțiilor finanțate
integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean Mureș, cu detalierea cheltuielilor pe
articole și alineate conform anexelor nr.2, de la nr.2/1 până la nr.2/161.”
2. Anexele nr.1/a, 1/1/a, 2/20, 3/a, 4/1, 7/a, 8 și 9/b se modifică și se înlocuiesc cu
anexele nr.1/b, 1/1/b, 2/20/a, 3/b, 4/1/a, 7/b, 8/a și 9/c.
3. După anexa 2/160 se introduce o anexă nouă, nr. 2/161.
Art.II. Anexele nr.1/b, 1/1/b, 2/20/a, 2/161, 3/b, 4/1/a, 7/b, 8/a și 9/c fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de
specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr.7.951/19.04.2016
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului
Mureş pe anul 2016
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Judeţean Mureş poate aproba
rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
de principali de credite.
Potrivit notei interne nr.7496/12.04.2016, Direcţia Tehnică solicită unele reaşezări în cadrul
volumului bugetar aprobat în „Programul lucrărilor la drumurile judeţene”, acestea
constând în următoarele:
Se impune modificarea denumirii serviciilor de proiectare pentru întocmirea Documentaţiilor
tehnico-economice aferente investiţiei pentru lucrarea “Modernizarea DJ151B şi DJ142,
Ungheni (DN15) - Tîrnăveni (DN 14A), judeţul Mureş” sub denumirea “Modernizarea
drumurilor judeţene Ungheni (DN15)-Tîrnăveni (DN14A), DJ151B între km 0+000-13+006 şi
DJ142 între km0+000-12+630, judeţul Mureş”.
De asemenea având în vedere că prin Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr.49 şi 50/2016
au fost aprobate documentaţii tehnico-economice şi indicatori tehnico-economici ai unor
investiţii se impune ca în anexa nr.9/c aceste lucrări să fie nominalizate.
Prin adresa nr.7305/11.04.2016, Comuna Stînceni ne solicită sprijin prin alocarea din fondul
de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean a sumei de 400.000 lei pentru refacerea Şcolii
gimnaziale Stînceni care a ars aproape în întregime în incendiul declanşat în data de 4
aprilie 2016.
În data de 14.04.2016, s-a deplasat la faţa locului o comisie formată de specialişti din cadrul
Direcţiei Tehnice a Consiliului Judeţean pentru a efectua măsurători pentru evaluarea
pagubelor, astfel prin Nota internă nr.7892/18.04.2016, Direcţia Tehnică ne comunică un
deviz estimativ de cheltuieli care se ridică la suma de 743.428 lei.
Ţinând seama de situaţia de extremă dificultate,de prevederile art.15 alin.(2) ,ale art.22 #
M33 alin.(1), art.23 alin.(1), art.36 alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare şi de constatările comisiei ,propunem
alocarea sumei de 400.000 lei.
Prin adresa nr.7847/18.04.2016, Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită majorarea bugetului
cu suma de 40.595.000 lei, ca urmare a încheierii contractelor cu Casa de Asigurări de
Sănătate şi Direcţia de Sănătate Publică, iar prin adresa nr.7700/14.04.2016, solicită unele
modificări în lista de investiţii şi unele reaşezări în cadrul aceluiaşi volum bugetar la
reparaţii.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/b,1/1/b, 2/20/a, 2/161, 3/b, 4/1/a, 7/b, 8/a
şi nr.9/c.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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HOTĂRÂREA NR.63
din 21 aprilie 2016
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului județului Mureș
la 31 martie 2016
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.7701/14.04.2016 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Raportului privind execuția bugetului județului Mureș la 31 martie 2016, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. ”a”, ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului județului Mureș la 31 martie
2016, conform anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr.7701/14.04.2016
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului județului
Mureș la 31 martie 2016
În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea finanțelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie,
pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și
aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două
secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a
veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
a) Să nu înregistreze plăți restante;
b) Diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților
restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero.
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Execuţia bugetară la 31 martie 2016, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi performanţa
financiară a Consiliului Judeţean, precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată
în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin
bugetul propriu.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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