
 

         R O M Â N I A                                             A V I Z A T                     

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                              SECRETAR            
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     Nr. 115/11573/20.08.2019 

 

 

P  R  O I  E  C  T    D E    H  O T  Ă  R  Â  R  E 

pentru  aprobarea Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

  Având în vedere REFERATUL DE APROBARE nr. 114/11572/20.08.2019 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al 

Municipiului Brad; 

  În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1, art. 8 alin. 1 și alin.2, art. 23 alin.4 și ale art. 29  din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ale art.6 alin.1 lit. h și lit. i, art.7 alin.1 și ale art. 11 alin. 2 din Legea 

serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de 

salubrizare a localităților, ale Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al 

serviciului de salubrizare a localităților,  ale H.C.L. nr. 65/2019 privind aprobarea strategiei locale  cu 

privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a 

municipiului Brad precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. d, alin. 7 lit. n  și  lit. s, art.139 alin.3 lit. i și ale art. 

196 alin.1 lit. a   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art. 11 alin. 4 din 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

   Art. 1. – Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad,  

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.  2.  – Se aprobă Caietul de Sarcini al Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului 

Brad, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul 

Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

   Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 

144/2012 modificată prin H.C.L. nr. 131/2014. 

   Art. 5.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

   Art.  6.   –  Prezenta hotărâre se comunică: 

-  Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad;  

- Compartimentului Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de 

Utilități Publice. 

 

 

  

Iniţiator: 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 

 



     

            ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

    MUNICIPIUL BRAD 

             PRIMAR 

    Nr. 114/11572/20.08.2019 

 

REFERAT DE APROBARE  

pentru  aprobarea Regulamentului  

  Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad 
 

 

 În amplul proces de aducere la nivel competitiv al serviciilor de gospodărie 

comunală  și în subsidiar al serviciilor de salubrizare a localităților, legiuitorul a înțeles să 

ofere un cadru legal autorităților administrației publice locale prin adoptarea de acte 

normative care au ca scop facilitarea organizării și funcționării acestor activități. 

Astfel, prin aprobarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților 

s-a urmărit stabilirea cadrului necesar privind organizarea, gestionarea, reglementarea si 

monitorizarea serviciului public de salubrizare in localități, ținându-se seama de Strategia 

Națională cu privire la deșeurile solide si de prevederile directivelor Uniunii Europene. 

Actul normativ menționat mai sus, stabilește următoarele: 

 “Art. 6 alin. 1 Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor sau consiliile 

locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte 

înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a 

localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu: 

 h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe 

baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, 

elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; 

 i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, 

după dezbaterea publică a acestora;” 

 Conform art. 11 alin. 3 din același act normativ „Indiferent de modalitatea de 

gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se 

desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin 

hotărâre a consiliului local,  întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al 

serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de Autoritatea 

Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin ordin al 

preşedintelui acesteia.” 

In aceeași direcție trasată  inițial de Legea nr. 101/2006  a fost aprobat Ordinul nr. 

82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a 

localităţilor care instituie obligația consiliilor locale de a elabora si adopta regulamente 

proprii ale serviciilor de salubrizare. 

 În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am 

propus aprobarea Regulamentului și a Caietului de Sarcini al Serviciului Public de 

Salubrizare al Municipiului Brad și-l  supun plenului Consiliului Local al Municipiului 

Brad  spre dezbatere în forma  prezentată. 

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 


