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

JUDEŢUL HUNEDOARA                                     SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                   Mihaela David                   

    CONSILIUL LOCAL    

Nr. 158/211/16.11.2016 

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

privind participarea Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Brad ca membru 

afiliat la Bursa Română de Mărfuri 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr.152/210/14.11.2016 a Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune participarea Unităţii Administrativ Teritoriale – 

Municipiul Brad ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri; 
 În conformitate cu prevederile art.1 alin. 1-4 şi alin.6 din Legea nr. 357/2005 privind 

bursele de mărfuri, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 394/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi 

ale art. 9 alin. 3 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 ;  

În temeiul prevederilor  art. 36 alin.2 lit. „e”,  alin. 7 lit.”a”  precum şi ale 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. – Se aprobă  participarea Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul 

Brad ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri. 

Art. 2. – Se aprobă Cererea de acordare a calităţii de membru afiliat al Băncii 

Române de Mărfuri, Contractul de colaborare şi Lista mărfurilor fungibile materii prime 

tranzacţionale pe piaţă la disponibil a Băncii Române de Mărfuri prevăzute în Anexele nr. 

1, nr. 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  3.  – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu  să 

reprezinte Municipiul Brad în relaţiile contractuale ce derivă din acestea. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

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

 Art. 5.  –  Compartimentul Achiziţii Publice va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art.  6.   –    Prezenta hotărâre se comunică: 

 -  Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

 -  Primarului Municipiului Brad; 

 -  Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

 -  Compartimentului Achiziţii Publice. 

  

                                                             Iniţiator: 

PRIMAR 

 FLORIN CAZACU 

 

 



 
     R O M Â N I A                                                               

JUDEŢUL HUNEDOARA                                         

   MUNICIPIUL BRAD  

         P R I M A R 

  Nr.  153/210/16.11.2016 

 

 

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

privind participarea Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Brad ca membru afiliat la 

Bursa Română de Mărfuri 

 

 S.C. Bursa Română de Mărfuri este o structură unilaterală de tranzacţionare 

reglementată şi supravegheată de Camera de Comerţ şi Industrie a României care 

garantează în mod natural preţurile pieţei (este o piaţă transparentă, pe care preţul se 

formează natural, ca urmare a cererii şi ofertei). 

 Procedurile de tranzacţionare sunt avizate de către CCIR şi aduc o serie de avantaje 

beneficiarilor care le utilizează după cum urmează: 

- Transparenţa tuturor tranzacţiilor realizate prin intermediul ringurilor de 

tranzacţionare ale BRM; 

 - Concurenţa deschisă pentru toţi operatorii economici şi nu generează efecte 

negative asupra concurenţei; 

 - Timpul redus al procedurilor de tranzacţionare; 

 - Preţurile obţinute în urma tranzacţiilor sunt cele mai competitive din piaţă şi sunt 

obţinute transparent; 

 Scopul participării Municipiului Brad ca membru afiliat la Bursa Romana de Mărfuri 

este acela de a diminua cheltuielile efectuate de municipalitate cu energia electrica si 

produsele petroliere.  

Precizam faptul că Municipiul Brad, în calitate de consumator eligibil, poate 

achizitiona de pe piata libera aceşti agenţi energetici la preţuri mai mici decât cele standard 

oferite. 

In afara consumatorilor proprii: sediul, iluminat public, semafoare, Casa de Cultură 

Brad, Biblioteca Muncipală “Gheorghe Pârvu” , Cantina Socială Brad, etc, pot fi cuprinse 

si instituţiile de învăţământ şcolar si preşcolar de pe raza Municipiului Brad, precum si 

Spitalul Municipal Municipal Brad. 

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

proiectului de hotărâre în  forma prezentată. 

 Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art.1 alin. 1-4 şi alin.6 din Legea nr. 

357/2005 privind bursele de mărfuri, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 

394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale şi ale art. 9 alin. 3 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.  

 

 

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 

 



 
                                                                               ANEXĂ NR. 1 LA HCL NR____________ 

        ROMÂNIA                                                                          

 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                      

MUNICIPIUL BRAD     

CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
Nr. ………… / ………………… 

 
 

Cerere de acordare a calităţii de Membru Afiliat  

al Bursei Române de Mărfuri 

 

 
Municipiul Brad,  cu sediul în localitatea Brad,  strada Independenţei,  nr. 2, judeţul 

Hunedoara, având Cod de Înregistrare Fiscală 4374962,  telefon 0254.612665, fax 

0254.612669, adresa de e-mail:bradprim@yahoo.com, Cont trezorerie: RO 

63TREZ36921360250XXXXX deschis la Trezoreria  Brad,  reprezentată legal prin Florin 

Cazacu – Primar  solicită prin prezenta acordarea calităţii de membru afiliat al Bursei 

Române de Mărfuri în vederea tranzacţionării pe pieţele administrate de aceasta. 

 

Anexăm prezentei cereri câte o xerocopie după următoarele documente: 

 

-  certificatul fiscal al instituţiei; 

-  ultimul bilanţ contabil; 

 

Anexăm prezentei, ringurile pe care instituţia doreşte să tranzacţioneze conform 

profilului de activitate. 

 

 
 

                                                                                                                                                       

CONTRASEMNEAZĂ  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                   Secretar                                                                                      

                                                                                                                         MIHAELA DAVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

      ANEXĂ NR. 2 LA HCL NR____________ 

        ROMÂNIA                                                                          

 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                       

MUNICIPIUL BRAD     

CONSILIUL LOCAL 

Contract de colaborare 

(Membru afiliat al BRM) 

 

Nr. …./ …………….. 

 

CAP.I. Părţile contractante 

 

Bursa Română de Mărfuri SA, cu sediul de lucru în str. Buzeşti nr. 50-52, sect. 1, Bucureşti, 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/19450/1992, CIF RO1562694, telefon: 40-21 

317 45 60, fax: 40-21 317 28 78,  având conturi 

 

Deschise la Cod IBAN Moneda 

BCR Bucureşti Unirea RO37 RNCB 0082 0009 9180 0002 – cont garanţii LEI 

BCR Bucureşti Unirea RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001 – cont curent LEI 

ING Bank Bucureşti RO14 INGB 0001 0081 6693 0710 EURO 

ING Bank Bucureşti RO57 INGB 0001 0081 6693 4010 USD 

Coduri SWIFT                  RNCB ROBU     si     INGB ROBU 

reprezentată legal prin Preşedinte – Director General  denumită în continuare BRM 

 şi 

Municipiul Brad,  cu sediul în localitatea Brad,  strada Independenţei,  nr. 2, judeţul Hunedoara, 

având Cod de Înregistrare Fiscală 4374962,  telefon 0254.612665, fax 0254.612669, adresa de e-

mail:bradprim@yahoo.com, Cont trezorerie: RO 63TREZ36921360250XXXXX deschis la Trezoreria  

Brad,  reprezentată legal prin Florin Cazacu – Primar ,  denumită în continuare membru afiliat, prin 

Terminal BRM Hunedoara au convenit încheierea prezentului contract de colaborare cu respectarea 

următoarelor clauze: 

 

CAP.II. Obiectul contractului 

 

Art.1.  BRM şi membrul afiliat convin ca membrul afiliat să tranzacţioneze pe pieţele administrate 

de către BRM. 

Art.2. Membrul afiliat are dreptul de a tranzacţiona în baza certificatului emis de BRM nr. 

MA………./………………  şi în baza Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri. 

 

CAP.III. Durata contractului 

 

Art.3. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 36 luni, începând cu data de ……………. 

până la data de …………….. . 

Art.4. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul expres al părţilor prin act adiţional. 

 

CAP.IV. Preţul contractului 

 

Art.5. Membrul afiliat nu va achita nici o cotizaţie anuală în contul BRM. 

 

CAP.V. Obligaţiile BRM 

 

Art.6. Se obligă să asigure membrului afiliat accesul pe pieţele administrate de la data intrării în 

vigoare a prezentului contract. 

Art.7. Se obligă să pună la dispoziţia membrului afiliat reglementările care guvernează pieţele 

administrate. 

Art.8. Se obligă să înştiinţeze membrul afiliat despre modificările normelor care reglementează 

pieţele administrate. 



Art.9. Se obligă să informeze membrul afiliat despre orice alte reglementări incidente calităţii 

acestuia. 

Art.10. Se obligă să asigure instruirea ca broker a persoanei indicate de membrul afiliat. 

 

CAP.VI. Obligaţiile membrului afiliat 

 

Art.11. Se obligă să respecte reglementările aplicabile pieţelor administrate de către BRM pe care  

tranzacţionează. 

Art.12. Se obligă să execute toate obligaţiile decurgând din tranzacţiile efectuate pe pieţele 

administrate de către BRM. 

Art.13. Se obligă să comunice BRM declararea sa în stare de insolvenţă. 

Art.14. Membrul afiliat va comunica BRM datele de contact ale persoanei desemnate să îl 

reprezinte în relaţia cu BRM. 

Art.15. Membrul afiliat va completa alaturi cererea de acordare a calitatii de membru afilita si lista 

cu produsele pentru care este interesat să tranzacţioneze. 

 

CAP.VII. Răspunderea părţilor contractante 

 

Art.16. Pentru neexecutarea, executarea parţială sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale prevăzute în prezentul contract, partea în culpă va plăti celeilalte părţi daune. 

Art.17. Cazul fortuit şi forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă. 

 

Art.18. În situaţia în care tranzacţiile se desfăşoară în sistem electronic toate operaţiunile şi 

tranzacţiile derulate şi încheiate de brokerul său îi sunt opozabile. Brokerul va fi identificat după user-ul si 

parola care i-au fost alocate, în sistem, de către BRM. 

 

CAP.VIII. Litigii 

 

 Art.19. Eventualele litigii apărute în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale 

amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord acestea vor fi supuse spre soluţionare instantelor competente in 

conditiile prevazute la art.26 din legea nr. 357/2005. 

  

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

   Bursa Română de Mărfuri SA                                            Primaria Municipiului Brad 

 

   Preşedinte-Director General                                                                    Primar 

                                                                                   FLORIN CAZACU 

 

Terminal BRM Hunedoara 

           Presedinte 

          Vasile Borsi 

 

 

 

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 Secretar                                                                                      

                                                                                                             MIHAELA DAVID 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               ANEXĂ NR. 3 LA HCL NR____________ 

          ROMÂNIA                                                                          

 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                      

MUNICIPIUL BRAD     

CONSILIUL LOCAL 

MĂRFURILE FUNGIBILE (MATERIILE PRIME) TRANZACŢIONABILE 

PE PIAŢA LA DISPONIBIL A BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI 
 

 În cadrul ringurilor specializate dezvoltate de Bursa Română  de Mă rfuri, se pot tranzacţ iona, 

conform procedurilor specifice ş i Regulamentului Pieţ ei la disponibil, urmă toarele mă rfuri fungibile 

(materii prime): 

     1. Petroliere:  

  Benzine   Combustibil lichid uşor 

  Motorine   Combustibil tip M 



  Păcură   Combustibil lichid greu 

  Ţiţei   Lubrifianţi 

X  2. Energie electrică 

   3. Procesare combustibili 

   4. Certificate CO2 

X     5. Gaze naturale   

     6. Cărbune: 

  Lignit   Huilă  

     7. Cereale:   

  Grâu   Rapiţă 

  Porumb   Soia 

  Floarea soarelui   Altele …………………………… 

     8. Materiale de construcţii:  

  Ciment   Criblură 

  Nisip   Bitum 

  Pietriş   Traverse din lemn 

  Cherestea   Altele …………………………… 

  Piatră spartă  

     9. Mărfuri generale: 

  Lemn de foc   Apă Minerală 

  Sare   Derivate primare ale acestora (ex: 

făină, zahăr, uleiuri etc.) 

  Altele …………………………… 
  Animale în viu şi carcasă 

     10. Legume şi fructe:    

  Legume   Fructe …………………… 

  
 
NOTĂ: se vor bifa produsele care fac parte din domeniul de interes al societăţii Dumneavoastră. 
 
 

 

                                                                                                                                            

CONTRASEMNEAZĂ  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 Secretar                                                                                      

                                                                                                             MIHAELA DAVID 

 

 

 

 

 


