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

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                           SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                               Mihaela David                    

    CONSILIUL LOCAL    

Nr. 117/164/18.09.2017 

 

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

privind încheierea unui contract de achiziție publică de servicii prin procedura 

simplificată pentru Serviciul Public de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea 

de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ   

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere  EXPUNEREA DE MOTIVE nr.116/165/18.09.2017 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune încheierea unui contract de achiziție publică de 

servicii prin procedura simplificată pentru Serviciul Public de Salubrizare al Municipiului 

Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 

stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ; 

În conformitate cu prevederile  art.1 alin.2 lit. e, art.29 alin.2 alin.8 lit. b și alin.9 și 

ale art.32 alin.3 din Legea  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată,  ale  art.7 alin.1 lit. b, art.68 lit. i și art.113 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, ale art.101 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  ale Legii nr. 

101/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, ale art. 73 din H.G. nr. 

867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, ale Legii nr. 100/2016 

privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii precum și ale  Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,d”, alin. 6 lit.,,a” pct. 14 şi art.45 alin.1  

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

     Art. 1. –(1) - Se aprobă concesionarea Serviciului Public de Salubrizare al 

Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 

menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ. 

                             (2)  – Atribuirea se va face prin procedura simplificată. 

                             (3)  – Concesionarea se va face pe o perioadă de 3 ani.  

 Art. 2. – Se aprobă Studiul de fundamentare pentru concesionarea Serviciului 

Public de Salubrizare al Municipiului Brad -  activitatea de curăţare şi transport a zăpezii 

de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

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

 



 

 

 

 

 

 

Art. 3. - Se aprobă  Caietul de sarcini pentru  concesionarea Serviciului  Public de 

Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile 

publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, conform 

Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4. - Se aprobă Criteriile de selecţie a ofertelor pentru concesionarea Serviciului 

Public de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii 

de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

îngheţ, conform Anexei nr. 3 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. – (1) - Se aprobă Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind 

concesionarea Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de  

curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheţ, în următoarea componenţă: 

- Preşedinte           -  Podaru Vasile    - viceprimar 

- Secretar cu drept de vot       -  Trifa Doreana                  - consilier juridic 

- Membri:                            -  Trifan Florina     - expert  achiziţii publice 

                                              -  Trif  Mihaela      - expert achiziţii publice 

                                              -  Herczeg Adrian                - insp. spec. 

 

 Membri supleanţi: 

-  Nicula Daniel                       -  insp. spec. 

-  Ionescu Monica                    - insp. spec.   

               (2) - Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind 

concesionarea Serviciului  Public de Salubrizare al Municipiului Brad – activitatea  de 

curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheţ, va avea următoarele atribuţii: 

a) va elabora fişa de date a achiziţiei publice; 

b) va elabora contractul de achiziție publică de servicii; 

c) va evalua ofertele şi va desemna câştigătorul procedurii simplificate. 

              (3) - Membrii comisiei au următoarele obligaţii: 

- să respecte condiţiile legale privind procedura de comunicare, solicitare a 

documentelor de stabilire a eligibilităţii ofertanţilor şi orice alte obligaţii impuse de 

prevederile legale privind solicitarea, prezentarea, evaluarea şi respingerea ofertelor;  

- să cunoască legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. 

Art.  6. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, să 

semneze Contractul de concesiune servicii cu câştigătorul procedurii simplificate precum 

şi raportul procedurii pentru activitatea prevăzută la art.1 alin.1. 

 Art. 7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Compartimentul Achiziţii Publice şi Compartimentului U.L.M.. 

 

 

 



Art.  8. – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile   

H.C.L. nr. 79/2015. 

Art. 9. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

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

 Art. 10. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

-  Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;  

-  Primarului Municipiului Brad; 

-  ANRSC  Deva; 

-  Compartimentului U.L.M.; 

- Compartimentului Achiziţii Publice; 

- Compartimentului Resurse Umane; 

- membrilor comisiei prevăzută la art. 5. 

 

                                         Inițiator: 

                        P R I M A R 

            Florin Cazacu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA   

  MUNICIPIUL  BRAD    

           P R I M A R  

Nr. 116/165/18.09.2017   

 

                   E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

privind încheierea unui contract de achiziție publică de servicii prin procedura simplificată pentru 

Serviciul  Public de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii 

de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ   

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2015 s-a aprobat concesionarea prin licitație publică a 

Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe 

căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ. 

 Urmare modificărilor legislative în domeniul achizițiilor publice se impune aprobarea unor noi 

documentații necesare atribuirii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de 

curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de 

polei sau îngheţ. 

 Atribuirea contractului se va face prin procedura simplificată, valoarea maximă a contractului va fi 

de 600.000 lei fără TVA  iar perioada de derulare a contractului  de servicii va fi de 3 ani. Criteriul de 

atribuire este cel mai bun raport calitate –preț. 

 În acest sens propun aprobarea componenței Comisiei de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor 

privind concesionarea Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de  curăţare şi 

transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

îngheţ,  care va avea următoarele atribuţii: 

a) va elabora fişa de date a achiziţiei publice; 

b) va elabora contractul de achiziție publică de servicii; 

c) va evalua ofertele şi va desemna câştigătorul procedurii simplificate. 

 Membrii comisiei au obligaţia să respecte condiţiile legale privind procedura de comunicare, 

solicitare a documentelor de stabilire a eligibilităţii ofertanţilor şi orice alte obligaţii impuse de 

prevederile legale privind solicitarea, prezentarea, evaluarea şi respingerea ofertelor precum și să 

cunoască legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. 

 Totodată, propun împuternicirea Primarului Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, pentru a 

semna Contractul de concesiune servicii cu câştigătorul procedurii simplificate precum şi raportul 

procedurii pentru activitatea  de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ. 

 În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

În susţinerea proiectului de hotărâre invoc prevederile art.1 alin.2 lit. e, art.29 alin.2 alin.8 lit. b și 

alin.9 și ale art.32 alin.3 din Legea  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,  

ale  art.7 alin.1 lit. c, art.63 alin.1, art.68 lit. i și art.113 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 
ale art.101-105 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice,  ale Legii nr. 101/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, ale 

art. 73-75 și art.80 din H.G. nr. 867/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 

din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, ale art. 2 alin.2, art.11 

alin.2 din  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii precum și ale  

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

 

 

P R I M A R 

FLORIN CAZACU 


