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H O T Ă R Â R E A    nr. 300 

Din 23 noiembrie 2017 

 
privind aprobarea „Caietului de sarcini pentru activităţile de sortare reciclabile, compostare 

biodeşeuri şi transfer deşeuri prin exploatarea Staţiei de sortare, compostare şi transfer 

Cristeşti, Judeţul Mureş” 

  

 

 

 Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,  

 

Văzând Expunerea de motive nr. 65.810/7363 din 22.11.2017 privind aprobarea „Caietului 

de sarcini pentru activităţile de sortare reciclabile, compostare biodeşeuri şi transfer deşeuri prin 

exploatarea Staţiei de sortare, compostare şi transfer Cristeşti, Judeţul Mureş”, 

Având în vedere prevederile art. 12, alin. (3) din Contractul de asociere din 02.11.2009 

dintre Unităţile Administrativ Teritoriale din Judeţul Mureş, prevederile Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş, privind drepturile şi obligaţiile asociaţilor, 

În temeiul art. 36, alin. (4), lit. d) şi alin. (7), lit. a) şi c) coroborat cu art. 45., alin. (1) şi ale 

art. 115. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1.  Se aprobă „Caietul de sarcini pentru activităţile de sortare reciclabile, compostare 

biodeşeuri şi transfer deşeuri prin exploatarea Staţiei de sortare, compostare şi transfer Cristeşti, 

Judeţul Mureş”, elaborat în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide 

în Judeţul Mureş – SMIDS”, anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public. 

 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind instituţia prefectului 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. 
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                   dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

       

                     Contrasemnează, 

    p. Secretarul  Municipiului  Tîrgu Mureş 

           Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 

                  Cătană Dianora-Monica 


