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PROIECT DE HOTARARE 

 

Privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 

deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, 

componente ale serviciului de salubrizare  

din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș 

(SMIDS Mureș), pentru comuna COZMA din zona 4 Reghin 

 

 

Primarul comunei Cozma, 

Văzând expunerea de motive nr.2016/09.10. 2018  a Primarului,  

Având în vedere dispoziţiile art.8, alin. (3), lit.”c” şi „d^1”, ale art.29 şi ale art.30 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”, „i” şi „j”, al 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 coroborat cu cele ale 

art.21, alin.(1) din Statutul ADI Ecolect Mureş, 

În considerarea prevederilor art. 11 din Contractul de asociere încheiat între toate UAT din 

Județul Mureș, 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.14 coroborat cu cele ale art. 45 şi 

115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 al administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

 Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii gestiunii activităţilor de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de 

transfer, componente ale serviciului de salubrizare 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 salubrizare pentru activitățiile de colectare şi transport a deşeurilor 

municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer, componente ale serviciului de 

 

  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2007/hot095_2007.htm#exp#exp


salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din 

Județul Mureș (SMIDS Mureș) – pentru comuna Cozma. 

(2). Se stabileşte licitaţia deschisă ca procedură de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 

prevăzute la alin.(1). 

 

 Art.3.(1). Se avizează Documentația de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare pentru 

activitățiile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea 

stației de transfer, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș),conform anexei nr. 2. 

  

(2). Durata maximă a gestiunii delegate prevăzute la art.2 este de 8 ani.  

 

Art.4.(1). Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ADI Ecolect este delegată, respectiv 

împuternicită să desfăşoare în numele şi pe seama comunei Cozma delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare pentru activitățiile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 

deşeuri, și de operare a stației de transfer, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS 

Mureș) – avizată conform art.3, alin.(1).  

 

         (2). În sensul alin.(1), Asociaţia are mandat pentru publicarea documentatiei de atribuire şi a 

documentelor suport precum şi efectuarea oricărui act necesar derulării procedurii de atribuire 

printre care elaborarea raspunsurilor la clarificarile inaintate de operatorii economici interesati, 

efectuarea modificarilor necesare in documentatia de atribuire a achizitiei si a documentelor 

adiacente solicitate de ANAP/alte institutii cu atributii in acest sens, operatorii economici interesati, 

în cursul derulării procedurii, evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor, intocmirea dosarului 

achizitiei publice, elaborarea rapoartelor si a oricăror documente din cadrul procedurii de achizitie 

necesare derularii si finalizarii procedurii de achizitie, inclusiv încheierea contractului .  

 

       (3).Se mandatează Primarul comunei Cozma, să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” 

documentația de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățiile de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și de operare a stației de transfer, 

componente ale serviciului de salubrizare 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.5. Se mandatează ADI „Ecolect Mureş”, prin Preşedinte, să semneze contractul de delegare 

cuprins în documentația aprobată, prevăzută în anexa 2.  

 

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

 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Consiliului Judeţean 

Mureş, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune 

aprobării în AGA, Documentația de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru pentru 

activitățiile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și de 



operare a stației de transfer, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș),  aprobată 

conform art.3, alin.(1), şi răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

Primar, 

Ormenişan Petru 
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 Nr.2016/09.10. 2018  

 

Expunere de motive  

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de 

transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna Cozma    

din zona 4 Reghin 

 

 

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”, împreună aşa cum sunt acestea 

arondate la cele 7 zone ale judeţului, prin anexa la contractul de asociere. 

 

  



 

Aşadar, delegarea gestiunii serviciului de salubrizare - colectarea separată, transportul separat, 

transferul şi sortarea zonală, 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. 

 

Conform legislaţiei incidente în materie, aprobarea studiului de fundamentare 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 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 

Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș  

 

Întrucât, în cursul verificării documentaţiei de atribuire de către Autoritatea Naţională de Achiziţii 

Publice pot interveni modificări ale documentaţiei 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 acordarea mandatului 

special reprezentantului autorităţii, în vederea votării în AGA ADI „Ecolect Mureş” Documentația 

de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile – colectare separata, transport 

separat şi transfer şi sortare zonală, ce urmează a fi aprobată. 

 

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

prezentei. 

 

 

 

 

 

Întocmit 

Primar 

Ormenişan Petru 


