
            

 

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. 50 

din 25 februarie 2021 

 
 

privind delegarea de gestiune prin contract de achiziţie publică a serviciilor de salubrizare – 

colectare şi transport deşeuri municipale – şi a documentaţiei aferente: Studiu de oportunitate, 

Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Modelul de contract de delegare 

prin contract de achiziţie publică 

 

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Administraţiei Domeniului Public nr. 

7656/716/01.02.2021 privind delegarea de gestiune prin contract de achiziţie publică a serviciilor de 

salubrizare – colectare şi transport deşeuri municipale – şi a documentaţiei aferente: Studiu de 

oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Modelul de contract de 

delegare prin contract de achiziţie publică; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 1, alin. (4), lit. j), art. 8, alin. (3), lit. d) şi i) şi ale art. 22, alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 6, alin. (1), lit. e), lit. h), art. 12, alin. (2) şi alin. (3) şi ale art. 14 din Legea nr. 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 3, alin. (1), lit. b) şi l) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) şi alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. 

(1), lit. a) şi ale art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

 



 

           H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă delegarea de gestiune prin contract de achiziţie publică a serviciilor de 

salubrizare – colectare şi transport deşeuri municipale – pe raza Municipiului Târgu Mureş. 

 

Art. 2. Contractul se va încheia pentru o perioadă de 2 ani, cu precizarea că se va înceta în 

momentul finalizării achiziţiilor serviciilor organizate de către 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 Contractului de achiziţie publică pentru serviciile de colectare şi transport 

deşeuri în Municipiul Târgu Mureş, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului 

Târgu Mureş prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public, Direcţia Economică – prin 

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

 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, 

prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică: 

- Direcţiei Poliţia Locală; 

- Direcţiei Impozite şi Taxe Locale; 

- Direcţiei Economice; 

- Administaţiei Domeniului Public 

 

 

                                                                                                                  Preşedinte de şedinţă, 

                                               Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

        Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Soós Erika 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu  17 voturi „pentru” şi 2 voturi „abţinere”) 

 


