
 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA IBĂNEŞTI 
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE SI TAXE 

 

 

  

Întocmit/Redactat: Inspector asistent M.A.M.                                                             3 exemplare 
 

 RO547325 Ibănești, str. Principală, nr.708, tel: 0265538300/fax:0265538112 
 Email:ibanesti@cjmures.ro, web: ibanesti.ro 

  
 

Nr. 5052 din 25.05.2020  

Dosar nr. A1 
 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 

 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).  

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, conform anexei 

nr. 1 la proiectul de hotărâre. 

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, 

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

249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje  

 prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobate cu modificările și 

completările ulterioare 

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

a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare 

 prevederile Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor 

aprobat prin  Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015, 

 reglementările 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, noul 

regulament a fost supus dezbaterii publice, conform anunțului din data de 25.05.2020 atât la sediul 

autorităţii publice locale cât şi pe pagina de internet a Comunei Ibănești, www.ibanesti.ro, 

respectiv în presa locală. 

Astfel, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

        Întocmit,  

Moga Alina Maria 


