
                           

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. 49 

din 25 februarie 2021 
 

privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 243 din 29 august 2019 privind avizarea şi aprobarea 

documentaţiilor pentru 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 Municipale Solide din Judeţul Mureş 

(SMIDS Mureş), pentru municipiul Târgu Mureş din zona 2 Târgu Mureş  

 

 

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

 

Văzând Referatul de aprobare nr.4892/478/21.01. 2021 a Primarului, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate Privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 243 din 29 august 2019 privind 

avizarea şi aprobarea documentaţiilor pentru 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 Municipale Solide din Judeţul Mureş 

(SMIDS Mureş), pentru municipiul Târgu Mureş din zona 2 Târgu Mureş, 

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 privind 

serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 17 alin. (1) din 

Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

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 

Judeţul Mureş, 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. „d”, art. 132 şi  art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
Art.1. Se aprobă modificările Anexei 2 la HCL nr. 243 din 29 august 2019 privind avizarea 

şi aprobarea documentaţiilor pentru 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 Municipale Solide din Judeţul Mureş 

(SMIDS Mureş), pentru municipiul Târgu Mureş din zona 2 Târgu Mureş şi se înlocuieşte cu Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se mandatează Primarul municipiului Târgu Mureş să voteze în AGA ADI „Ecolect 

Mureş” documentaţia de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile 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 Municipale Solide din 

Judeţul Mureş (SMIDS Mureş) - zona 2 Târgu Mureş, prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre. 

 

 

 

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


 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Institutiei Prefectului Județului Mureş 

- Primarului Municipiului Târgu Mureş 

- Administrației Domeniului Public 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect” Mureş - care va supune aprobării                

în AGA, Documentaţia de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare  pentru 

activităţiile 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 Municipale Solide din Judeţul Mureş (SMIDS 

Mureş) – zona 2 Târgu Mureş,  prevăzută în Anexa la prezenta. 

 

Art. 4. 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, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

        Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Soós Erika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“, 1 vot „împotrivă“ și 1 vot  „abținere”) 

 

 

 

 

 


