ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL VĂRGATA

H O T Ă R Â R E A NR. 36.
din 16 OCTOMBRIE 2013.
privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorităţii publice locale
Vărgata în AGA ADI Ecolect Mureş
Consiliul Local al comunei Vărgata, județul Mureș
Văzând expunerea de motive nr. 2.631/ 04 septembrie 2013 a Primarului comunei
Vărgata, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere următoarele dispoziţii legale:
- art.8, alin. (2), lit. „h” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.6, alin.(1) lit.”h” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor;
- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 110/2007, pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
- art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureş, precum şi art.11, alin.(2) din
contractul de asociere al UAT din Judeţul Mureş încheiat la data de 09.11.2009;
Luând în considerare HCL Tîrgu Mureş nr.245/25.07.2013,
În temeiul art. 45 şi 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se mandatează Primarul comunei Vărgata, să voteze în AGA ADI Ecolect
Mureş Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare al
judeţului Mureş, aprobat prin HCL al comunei Vărgata nr.13 din 04 aprilie 2013, cu
modificările cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“Ecolect Mureş”, care va include modificările cuprinse în anexă, în Regulamentul ce se va
supune aprobării în AGA.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Nagy Csaba

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Marinescu Ilona

Anexa
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special
de reprezentare a autorităţii publice locale Vărgata în AGA ADI Ecolect Mureş
Modificări propuse la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
a Serviciului Public de Salubrizare al judeţului Mureş
1. La pag. 3 se va elimina „4.14” la definiţia „Deşeu din construcţii şi demolări”,
precum şi „4.18” la „Deşeuri periculoase” şi înscriere ca definiţie individualizată, iar
„Deşeu reciclabil” va fi următoarea poziţie din definiţii;
2. La pag. 4 la definiţia DEEE se va elimina OUG nr. 78/2000;
3. Se va elimina din art. 1, alin. (1) ultimele 3 fraze, fiind de competenţa unităţilor
administrativ teritoriale;
4. Art. 1, alin. (5 ) – se va completa fraza cu „în baza mandatului special acordat de
U.A.T.-urile asociate către ADI Ecolect Mureş”;
5. Se vor elimina toate celelalte fraze următoare din alin. (5) şi din alin. 6 şi 7;
6. Art. 2 – la alin.(1) se va completa cu următoarea sintagmă „conform Ordinului
110/2007”;
7. La art. 6, alin.( 4) se completează „cu mandatul special acordat ADI Ecolect Mureş
de către unităţile administrativ teritoriale asociate”;
8. La art. 7, alin. (3) se completează cu „conform legislaţiei în vigoare”,
9. La art. 9, alin.(1) cu trimitere la „art. 9 alin.( 1)” se va înlocui cu „art. 8, alin.( 1)”;
10. Art. 13, alin. (2) va avea următorul cuprins: „precolectarea se va realiza selectiv, pe
tipuri de deşeuri municipale, în recipiente de culori diferite, aferente fiecărui tip de
deşeuri sau de amestec de deşeuri;
11. Art. 13, alin.(3) - se va completa cu „ cu excepţia U.A.T.- urilor în care colectarea
deşeurilor biodegradabile se realizează în mod separat;
12. Art. 13, alin.(5) – prima frază se va completa cu: „ cu respectarea normelor sanitarveterinare aplicabile”;
13. Art. 15, alin.(2) - se completează după cum urmează: „şi cu respectarea legislaţiei
incidente la data stabilirii;
14. Art. 15, alin.(3) - se va completa cu „ cu modificările şi completările ulterioare;
15. Art. 17, alin. (1) – se va elimina cuvântul „sau” (rând 2) şi a cuvântului „astfel” din
penultimul rând şi se va înlocui cu „de regulă”, fraza a II-a;
16. Art. 17, alin.(2) - după cuvântul „conform” se va înlocui fraza cu „standardelor şi
legislaţiei în vigoare”;
17. Art. 17, alin.(4) – va avea următorul cuprins: „Consiliile locale arondate
proiectului, membre ale A.D.I. Ecolect Mureş, vor institui taxe speciale în cazul
prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri, în condiţiile legii;
18. Art. 19, alin. (7) - „suma suplimentară” se va înlocui cu „tarif aprobat de consiliile
locale”;
19. Art. 19, alin.( 9) – se reformulează, urmând a avea următorul cuprins: „A.D.I.
Ecolect Mureş şi operatorii, cu consultarea prealabilă a U.A.T.- lor asociate, stabilesc

intervalul orar de colectare a deşeurilor municipale, preferabil între orele 22,00 – 6,00 pe
toate arterele care au iluminat public corespunzător, în funcţie de trafic şi de posibilităţile
de acces ale operatorului la spaţiile de colectare”;
20. Art. 20, alin.( 3) – se va reformula şi va avea următorul cuprins: „Colectarea
deşeurilor în mod selectiv se va realiza la intervalul de timp stabilit de operator, împreună
cu A.D.I. Ecolect Mureş urmare consultării prealabile a U.A.T.-urilor asociate, în funcţie
de cantităţile colectate şi de volumul recipientelor de colectare”;
21. Art. 23, alin. (1) - se va elimina „/ADI Ecolect”;
22. Art. 25, alin.(1) - se vor elimina cuvintele „împreună cu” şi se va elimina din frază
„/ADI”;
23. Art. 33 - se va completa cu „funcţie de necesităţile comunităţilor pe raza cărora se
produc aceste deşeuri reutilizabile”;
24. Art. 35, alin. (4) - se reformulează şi va avea următorul cuprins: „Operatorul
împreună cu A.D.I. Ecolect Mureş cu mandatul special al U.A.T.-urilor asociate vor
stabili modalităţile de predare şi valorificare a materialelor recuperate”;
25. Art. 47 - se reformulează şi va avea următorul cuprins: „Începând cu darea în
folosinţă a depozitului de la Sînpaul, depozitarea deşeurilor municipale şi a celor
asimilabile acestora din judeţul Mureş, este permisă numai la acesta şi la cel din
Sighişoara, conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare, aplicabile depozitului de
deşeuri şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute în legislaţia privind
protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea”;
26. Art. 50, alin.(5) se reformulează şi va avea următorul cuprins : „După punerea în
funcţiune a infrastructurii realizate în cadrul proiectului SMIDS, operatorii de salubrizare
care prestează activităţile de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale
vor transporta aceste deşeuri numai la staţiile de transfer şi/sau la depozitul nou din
Sînpaul şi Sighişoara”;
27. Art. 51, alin.(1) – se completează cu sintagma „şi la Sighişoara”;
28. Art. 51, alin. (2) – se reformulează, după cum urmează: „Operatorul care
administrează depozitul de deşeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a
deşeurilor cu respectarea prevederilor legale şi pe baza următoarelor principii:”;
29. Art. 53, alin. (2) – se completează fraza I-a cu „conform Directivei UE nr. 99/3 , cu
modificările şi completările ulterioare”;
30. Art. 54, alin. (3) - se reformulează şi va avea următorul cuprins: „Rezidurile
rezultate în urma procesului de tratare a deşeurilor se vor transporta la depozitul de la
Sînpaul”;
31. Art. 55, alin.(2) se va elimina;
32. Art. 58, alin.(1), lit. „a” – se va reformula şi va avea următorul cuprins: „să încaseze
contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat corespunzător tarifului
aprobat de A.D.I. Ecolect Mureş în baza mandatului special a U.A.T.-urilor asociate şi
C.J., determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de
A.N.R.S.C.”;
33. Art. 58, lit. „f” – se reformulează şi va avea următorul conţinut: „să aplice la
facturare la tarifele aprobate în condiţiile art. 58, lit. „a””;
34. Art. 59, lit.”d” – se va elimina sintagma „şi să acorde bonificaţii procentuale din
valoarea facturii utilizatorilor” şi se va completa cu „precum şi”;
35. Art. 59, lit. „k” - se va înlocui termenul „împreună” cu „sprijinul”;

36. Art. 62, lit.”e” – se va elimina sintagma înscrisă după cuvântul „stabilite” şi se va

înlocui cu sintagma „ conform reglementările legale în vigoare”;
37. Art. 62, lit. „o” – se va elimina sintagma „dacă este cazul”;
38. Art. 65, alin. (2) – se va elimina din text ultimul rând;
39. Art. 66 – va fi reformulat astfel : „Modalităţile de determinare a cantităţilor (prin
cântărire, cu aplicare de tarif lei/tonă), cât şi modul de facturare vor face parte din
procedura de facturare stabilită de ADI şi CJ, cu mandatul special al unităţilor
administrativ teritoriale asociate şi care va fi cuprinsă în caietele de sarcini la
organizarea procedurii de delegare”;
40. Art. 67, alin.(1) - se completează „cu mandatul special acordat de unităţile
administrativ teritoriale asociate”;
41. Art. 67, alin.( 3) – se înlocuieşte sintagma „sunt responsabile” cu „urmăresc”;
42. Art. 74 – se va reformula şi va avea următorul cuprins: „Prezentul regulament
elaborat şi adoptat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru în funcţie de
particularităţile judeţene şi de interesele actuale şi de perspectivă se aplică pe teritoriul
judeţului Mureş”;
43. art. 75, alin. (1) – ultima frază, se înlocuieşte „ADI” cu „ale Consiliului judeţean”;
44. Art. 75, alin.(4) – se elimină;
45. Art. 77 – se elimină fraza I;
46. Art. 78 –se va completa cu „şi hotărârile Consiliului judeţean şi a Consiliilor locale
ale unităţilor administrativ teritoriale asociate”, eliminându-se A.D.I. Ecolect Mureş;

PRESEDINTELE SEDINTEI
Nagy Csaba

