
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.86 din 27 decembrie 2022 
privind aprobarea realizării demersurilor legale de asigurare a continuității serviciului de colectare şi 

transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de 

salubrizare al Județului Mureș – zona 2 Tg. Mureș în conformitate cu prevederile art.33 alin.(3) din 

Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice pentru comuna Ernei din zona 2 

Târgu Mureş 

 

 

Consiliul Local al comunei Ernei, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru în data de 

27.12.2022, având în vedere: 

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Ernei nr.14613/27.12.2022, raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.14616/27.12.2022, 

precum și raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ernei nr.14655/27.12.2022, 

-adresa A.D.I. Ecolect Mureş înregistrată la primărie sub nr.14594/27.12.2022, 

-dispoziţiile art.33 alin.(2) lit.b) și alin.(3) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

-prevederile Notificării de încălcare nr.4007/21.11.2022, art.38.1.1 lit.a) din contractul nr. 

1676/21.06.2022, 

-art.17, alin.(3) pct. 4, din Statutul A.D.I. Ecolect Mureş, 

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.d), art.132 și art.139 alin.(1), 

precum și cele ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂREȘTE 

 

Art.1.În cazul încetării contractului înainte de termen, A.D.I. Ecolect Mureș prin aparatul de 

specialitate va solicita operatorului Compania de Salubritate Brantner Veres SA, cu sediul în Municipiul 

Cluj-Napoca, strada Lalelelor nr.11, Birou 48, Etaj Supantă, județul Cluj, să asigure continuitatea prestării 

serviciului, în condițiile contractului nr.1676/21.06.2022 de colectare şi transport a deșeurilor municipale 

şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din zona 2 Tg. 

Mureș, și în condițiile art.33 alin.(3) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice 

-  „...până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.” 

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Consiliului Judeţean 

Mureş, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş” și se aduce la cunoștință 

publică prin publicare în Monitorul Oficial Local. 

 

 

Președință de ședință                                                             Contrasemnează, 

Csongor SIKLÓDI                                                 SECRETAR GENERAL AL U.A.T. 

                                   Mihály HOCHBAUER  
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