
 
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 109 

din  9 iunie 2020 

 
privind  delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică – Acord Cadru a 

serviciilor de salubrizare – colectare și transport deșeuri municipale și salubrizare 

stradală –și a documentației aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, 

Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract 

 
Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

 

Văzând Referatul de aprobare nr.  30602/3358/2020 inițiat de Primar prin 

Serviciul Public Administraţia Domeniului Public,  privind aprobarea delegării de 

gestiune prin contract de achiziție publică – Acord Cadru a serviciilor de salubrizare – 

colectare și transport deșeuri municipale și salubrizare stradală –și a documentației 

aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare și 

funcționare și Modelul de contract, 

Având în vedere prevederile cuprinse în art. 1 alin. (4) lit. „j”, art. 8 alin. (3) 

lit.„d”și „i” ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 

99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii salubrizării localităţilor nr. 101/2006, 

și HG nr. 349/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  

Conform dispoziţiilor art. 3 alin.(1) lit. „c” şi „b”, ale art. 14 ale art. 115 alin. (1) 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. „d”, alin (7) lit. „n”, ale art. 139 

alin. (1) şi alin. (3), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă  delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică – 

Acord Cadru a serviciilor de salubrizare – colectare și transport deșeuri municipale și 

salubrizare stradală.  

 

Art. 2. Acordul cadru se va încheia pentru o perioadă de 2 ani, cu precizarea că se 

va încheia total sau parţial în momentul finalizării achiziţiilor serviciilor organizate de 



către municipiul Târgu Mureş pentru serviciile de salubrizare stradală şi deszpezire 

şi/sau ADI Ecolect Mureş pentru serviciile de colectare şi transport deşeuri municipale 

 

Art. 3. Se aprobă  Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini, Regulamentul de 

organizare şi funcţionare şi Modelul de contract de serviciile de salubrizare – colectare 

şi transport deşeuri municipale și salubrizare stradală care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Se mandatează executivul Municipiului Târgu Mureș de a opera toate 

modificările necesare asupra documentației de atribuire în funcție de observațiile 

A.N.A.P., deciziile C.N.S.C./instanței de judecată, eventuale măsuri de remediere 

incidente, după caz. 

 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 

încredinţează Administraţia Domeniului Public, Direcţia Economică – prin serviciile 

de specialitate, Direcția  Impozite şi Taxe Locale şi Direcţia Poliţia Locală.  

 

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din 

Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se 

înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                      Preşedinte de şedinţă, 

                        Contrasemnează,                                                               Papuc  Sergiu Vasile 

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş 

               Director executiv D.J.C.A.A.P.L.                                                     

                  Buculei Dianora – Monica 
 


