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

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                              SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                   Mihaela David                   

    CONSILIUL LOCAL  

 

Nr. 160/211/05.12.2016   

 

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

pentru  aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile  

ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru 

  buna gospodărire  a Municipiului Brad în anul 2017 şi  a Programului  de măsuri  

privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2017  

 
 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 160/210/05.12.2016 a  Primarului 

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Programului privind obligaţiile şi 

responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor  pentru 

buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2017 şi a Programului de măsuri privind 

gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2017;   

 În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art. 1 alin. 2,  art. 4, art. 8 

şi Capitolul III din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu 

modificările şi completările ulterioare,  ale  art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, republicată şi ale art. 6, art.31 şi art. 70 din O.U.G. nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, actualizată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 7, pct. 9 şi pct. 16 şi art. 45  alin. 1 

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

completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată, 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 Programul privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 

instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a Municipiul 

Brad în anul 2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se aprobă Programul de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul 

Brad în anul 2017, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat. 

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

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 Art.  5. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul – Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.   

                                                      

                                                          Inițiator: 

             P R I M A R 

                                                       Florin Cazacu   



 

 

 
 

       R O M Â N I A 
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    MUNICIPIUL BRAD 
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                                            E X P U N E R E   D E  M O T I V E 

pentru   aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 

instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor  pentru buna gospodărire  a 

Municipiului Brad în anu7l 2017 şi  a Programului  de măsuri privind gestionarea 

deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2017 

 
 

 Legislaţia specifică de mediu impune aprobarea Programului privind obligaţiile şi 

responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru 

buna gospodărire a Municipiului Brad în anul 2017 şi a Programului de măsuri pentru 

gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2017. 

 Aceste programe vizează măsuri necesare pentru protecţia şi conservarea mediului 

înconjurător, curăţenia şi salubrizarea localităţii, păstrarea curăţeniei şi respectarea 

normelor igienico – sanitare în instituţii, unităţi de cultură şi sport, repararea şi întreţinerea 

străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şanţurilor, a străzilor, 

pieţelor a celorlalte locuri publice, transportul şi prelucrarea deşeurilor şi gunoaielor, 

curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor  construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi 

zugrăvirea periodică a acestora etc. 

 Ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Programe vor fi urmărite îndeaproape 

de către personalul Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Poliţia 

Locală din cadrul Primăriei Municipiului 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. 2,  art. 4, art. 8 şi Capitolul 

III din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi 

completările ulterioare,  ale  art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

republicată şi ale art. 6, art.31 şi art. 70 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

actualizată. 

 
 

 

              P R I M A R 

                                                       Florin Cazacu 

 

 

 

 
 

 


