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ANUNȚ 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 îşi face 

publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre Regulamentul Serviciului Public de 

Salubrizare a Localităților din Județul Mureș. 

Proiectul de hotărâre este publicat, din data de 3 martie 2016, pe site-ul 

Consiliului Judeţean Mureș: www.cjmures.ro şi afişat la sediul instituţiei din Tîrgu 

Mureş, P-ţa Victoriei, nr.1. 

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de 

recomandare, până la data de 14 martie 2016, la sediul Consiliului Judeţean Mureş  

sau  prin e-mail: cjmures@cjmures.ro. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR  

Ciprian Dobre         Paul Cosma

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: șef serviciu Delia Belean 

Verificat: director Genica Nemeș 

Nr.ex.2 

   Nr. 3888/3.III.2016 

   Dosar VI D/1 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA NR. _______ 

din _____________ 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,  

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,  

h o t ă r ă ş t e: 

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. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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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 
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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 şi 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 din data de _____________, 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 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Spinei – manager UIP 

Valer Băţaga, Director executiv, DDRIP                                                      

Genica Nemeş, Director executiv, Direcţia Juridică 
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