
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREȘ 

CONSILIUL LOCAL PĂNET 

Nr. _________/____.06.2020 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Privind modificarea și completarea HCL nr. 22/19.04.2016 privind 

aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților 

din Județul Mureș 
 

 Primarul comunei Pănet, 

Văzând Referatul de aprobare nr.________/______ 2020 a Primarului, cu privire la modificarea 

Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș; 

Având în vedere dispoziţiile art.8, alin. (3), lit.”i”, art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Ținând seama de dispozițiile art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii 

nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind 

Fondul de mediu, aprobate cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.”h” al Legii nr.101/2006 privind  serviciul de salubrizare 

a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor 

aprobat prin  Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015,  

Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureş, 

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n) coroborate cu  art. 139 din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

PROPUNE: 

 

Art. 1.  „Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș” aprobat 

prin HCL nr. 22/19.04.2016,  se modifică și se completează conform anexei 1 la prezenta. 

 Art.2. Se mandatează Primarul comunei Pănet, să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” modificarea 

și completarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş, 

aprobat  conform art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, precum şi Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în AGA, Regulamentul 

Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş aprobat conform art.1. 

 

 

 

 Inițiator proiect,     Avizat, 

         Primar,        Secretar general, 

 Bodó Előd Barna            Adorjan Anna 

 

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


ROMÂNIA       

JUDEŢUL MUREŞ          

CONSILIUL LOCAL PĂNET 

 Nr._____/___ __. 2020  

 

REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 

22/19.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de 

Salubrizare a Localităților din Județul Mureș 
 

 

 

Toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Mureş s-au asociat în scopul implementării 

proiectului de investiţii „Sistem de Management Integrat  al Deşeurilor Solide din judeţul Mureş” 

(SMIDS), finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).  

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare se  realizează de către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Ecolect Mureş” (ADI), pe cele 7 zone stabilite prin Proiect, pe baza mandatelor speciale 

date în acest sens de către membrii asociaţi. 

Datorită modificărilor intervenite la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind 

Fondul de mediu, precum necesitatea corelării  activităţilor specifice serviciului de salubrizare în județul 

Mureș cu modificările legislative, se impune modificarea și completarea Regulamentul Serviciului Public 

de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș. 

Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş stabileşte 

principiile şi condiţiile de funcţionare ale  sistemului de gestionare a deşeurilor, ţinând seama de 

prevederile proiectului SMIDS Mureş cu privire la colectarea, transportul, tratarea, reciclarea, 

valorificarea şi/sau depozitarea deşeurilor municipale, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii 

populaţiei. 

Pentru armonizarea reglementării la nivelul întregului judeţ, prin proiectul de act administrativ 

anexat prezentei, propunem şi acordarea unui mandat special reprezentantului autorităţii, ca să voteze 

în AGA ADI „Ecolect Mureş” Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul 

Mureș ce urmează a fi aprobat. 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, modificată și completată, noul regulament a fost supus dezbaterii publice, conform 

anunțului din data de 12.05.2020 atât la sediul autorităţii publice locale cât şi pe pagina de internet a CL 

www.panit.ro. 

 

Astfel, supunem  aprobării proiectul de act administrativ anexat prezentei. 

 

 

Primar, 

Bodó Előd Barna 


