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HOT RÂREA NR. 19 
din  28 MAI 2013 

 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş 

 

Consiliul Local al comunei Chețani,județul Mureș,în ședința ordinar  din data de 28 mai 
2013, 

V zând expunerea de motive nr.1959 din 21 mai 2013 a Primarului, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 

Având în vedere dispozi iile art.8, alin. (3), lit. „i” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilit i publice, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.”h” al Legii nr. 101/2006 al serviciului de 
salubrizare a localit ilor; 

inând cont de dispozi iile Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 110/2007, pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localit ilor; 

Potrivit reglement rilor art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureş, 
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „d” şi alin.(6) coroborat cu cele ale art. 45 şi 115, alin.(1), lit. 

„b” din Legea nr. 215/2001 al administra iei publice locale, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, 

 
hot r şte: 

 
Art.1. Se aprob  Regulamentul de Organizare şi Func ionare a Serviciului Public de 

Salubrizare din jude ul Mureş, conform anexei nr. 1, parte integrant  din  prezenta hot râre. 
 

Art.2. Prezenta hot râre se comunic  prin grija secretarului comunei,în termenul legal 
c tre: 

            - Instituția Prefectului – Județul Mures 
           - Primarului comunei  
            -Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  “Ecolect Mureş”. 
           - Spre afișare 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚ  
      CONSILIER 
Gherman  Maria 
    
                                         CONTRASEMNEAZ  
                                                                                                                   SECRETAR 
 
            
 
 
 
 
Red/Dact.C.I. 
Prezenta hot râre a fost adoptat  cu votul a 11 consilieri din num rul total de 11 consilieri prezenți la ședinț .    
      

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


 
 
     ROMÂNIA       
JUDEŢUL MUREŞ          
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 Nr.1959/21.05. 2013  
 

Expunere de motive  
 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  
a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş 

 

 
Toate unit ile administrativ teritoriale din jude ul Mureş s-au asociat în scopul 

implement rii proiectului de investi ii „Sistem de Management Integrat  al Deşeurilor Solide din 
jude ul Mureş” (SMIDS), finan at de Uniunea European  prin Fondul European de Dezvoltare 
Regional  (FEDR).  

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare se va realiza de c tre ADI Ecolect Mureş, pe 
cele 7 zone stabilite prin Proiect, pe baza mandatelor speciale date în acest sens de c tre membrii 
asocia i. 

Activit ile specifice serviciului de salubrizare se organizeaz  şi se desf şoar  pe baza unui 
Regulament, întocmit în conformitate cu Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare. 

Regulamentului de Organizare şi Func ionare a Serviciului Public de Salubrizare din 
jude ul Mureş, stabileşte principiile şi condi iile de func ionare inând seama de obiectivul 
principal al acestuia,  referitor la protec ia s n t ii cet enilor şi a mediului împotriva efectelor 
d un toare generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi/sau depozitarea deşeurilor 
urbane. 

Cadrul legal este stabilit de Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
de Legea nr. 101 din 2006 a serviciului de salubrizare a localit ilor, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, precum şi de cele ale Ordinului nr. 110/2007 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localit ilor, al Autorit ii Na ionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit i Publice, care stabilesc atribu iile 
autorit ilor administra iei publice locale în domeniul organiz rii serviciului de salubrizare a 
localit ilor. 

Ca urmare a celor prezentate, propunem aprobarea proiectului de act administrativ anexat 
prezentei. 

 
Întocmit 
Primar 

                                                         Cucerzan Marius 
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