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PROGRAM DE MĂSURI 
 

privind gestionarea deșeurilor în municipiului Brad               
2019 

  
Nr. 

crt. 
MĂSURA RESPONSABIL TERMEN 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

 

 

 
Colectarea selectivă a deșeurilor , în containere de 1,1 mc 
 amplasate în locuri special amenajate pe raza  Municipiul Brad pe 

trei fracții de deșeuri ( hârtie, sticla și plastic,metal  ).  

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe 

raza municipiului Brad; 

- alte persoane juridice 

(ONG-uri, asociații, 

intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, 

Valea Brad, Ruda Brad, 
Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul 

municipiului Brad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Permanent 
 

2. Verificarea modului în care S.C. BRAI-CATA S.R.L. efectuează 
lucrările de ridicare și transport a deșeurilor și a lucrărilor de 

salubrizare şi igienizare a localităţii. 

- Primăria Municipiului Brad  Permanent 

3. Elaborarea unor campanii de informare prin mijloace adecvate a 
locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor. 

- Primăria Municipiului Brad Permanent 

4. Asigurarea îndeplinirii prevederilor din planurile regionale şi 

judeţene de gestionare a deşeurilor. 
- Primăria Municipiului Brad Permanent 



5. Organizarea acţiunilor de control pentru aplicarea legislaţiei în 

vigoare, cu deosebire asupra lichidării depozitelor necontrolate de 

deşeuri de pe spaţiile verzi, căile de circulaţie, cursurile de apă şi 

alte locuri publice. 

- Primăria Municipiului Brad Permanent 

6. Colaborarea cu C.N. „Apele Române” – Direcţia Crişuri Oradea 

pentru igienizarea cursurilor de ape, a malurilor acestora pentru 

asanarea terenurilor insalubre prin asigurarea scurgerii apelor. 

- Primăria Municipiului Brad 
- C.N. Apele Române 

Permanent 

7 Colectarea selectivă a deșeurilor electrice și electronice prin 

campanii periodice în colaborare cu firme specializate. 
- Primăria Municipiului Brad Permanent 

8 Participarea la acțiuni de curățare a arealelor naturale din 

interiorul și din jurul localității împreună cu Asociațiile 

neguvernamentale. 

- Primăria Municipiului Brad Permanent 

9 Ridicarea și tranportul deșeurilor menajere umede ,a deșeurilor 

colectate selectiv (sticlă,plastic,hârtie și metal) din toată zona 

Municipiului Brad cu mențiunea specială de a se respecta 

frecvența de ridicare precum și efectuarea de curățenie în jurul 

recipienților de colectare a deșeurilor la fiecare ridicare, toate 

acestea prevăzute  și asumate prin caietul de sarcini și contractul 

încheiat cu Asociația De  Dezvoltare Intercomunitară”Sistemul 
Integrat De Gestionare A Deșeurilor Județul Hunedoara”. 

 

 

 

-S.C. BRAI – CATA S.R.L. 
 

 

 

 

Permanent 

 

 

  
 

 

               

                


