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HOTĂRÂREA NR. 55 
 

din 17 decembrie 2008 
 

Privind aprobarea înfiinŃării în parteneriat a Serviciului Public de Colectare Selectivă a 
Deşeurilor din Microregiunea Valea Nirajului 

 
 
 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând referatul dlui primar al oraşului 
Miercurea Nirajului şi avizul comisiei de specialitate pentru administraŃie publică locală, juridică, 
programe economico – sociale – industriale, buget – finanŃe, administrarea domeniului public şi 
privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 51/2006, privind Serviciul Comunitar de 
UtilităŃi Publice, art. 2 din Legea 101/2006, privind Serviciul de Salubrizare a localităŃilor cu 
completările şi modificările ulterioare, art. 36 alin. (7) litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind 
administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată. 
 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
 

Art. 1. Se înfiinŃează, cu consiliile locale partenere, Serviciul Public de Colectare Selectivă 
a Deşeurilor din Microregiunea Valea Nirajului. 

Sediul Serviciului va fi în comuna AcăŃari, sat Gruişor. 
Data începerii activităŃii va fi după obŃinerea avizului ANRSC, recepŃia finală a lucrărilor şi 

parcurgerea tuturor etapelor legale de organizare a Serviciului. 
Art. 2. Serviciul Public de Colectare Selectivă a Deşeurilor se înfiinŃează în cadrul 

proiectului „Pro Regione Pura” finanŃat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2003, 
Programul de Coeziune Economică şi Socială „Schema de investiŃii pentru proiecte mici de 
gestionare a deşeurilor”. 

Partenerii la proiect sunt următoarele AutorităŃi de Administrare Locală: 
- Primăria oraşului Miercurea Nirajului 
- Primaria comunei Vărgata 
- Primaria comunei Livezeni 
- Primaria comunei Crăciuneşti 
- Primaria comunei Gheorghe Doja 
- Primaria comunei Eremitu 
- Primaria comunei Corunca 
- Primaria comunei Găleşti 
- Primaria comunei Măgherani 
- Primaria comunei Bereni 
- Primaria comunei Păsăreni 
- Primaria comunei Hodoşa 

 



 

 
 
Art.  3.  Serviciul Public de Colectare Selectivă a Deşeurilor din Microregiunea Valea 

Nirajului se organizează în domeniul gospodăriei comunale şi va avea ca scop: colectarea, sortarea, 
depozitarea, valorificarea resurselor materiale refolosibile, a reziduurilor menajere şi stradale. 

Modul de gestiune a serviciului este gestiunea directă. 
Art. 4. La înfiinŃarea serviciului în baza unor documentaŃii temeinic fundamentate, consiliile 

locale vor acorda împrumut temporar din bugetele locale pe bază de convenŃie. 
Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul, secretarul 

oraşului şi referentul contabil. 
Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica:  InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, 

Primarului oraşului Miercurea Nirajului, AsociaŃiei Microregionale Valea Nirajului  şi la cunoştinŃă 
publică. 
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