
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A   NR. 9/2015
privind  atribuirea Contractului  de  Delegare  a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al

Municipiului Brad - curăţarea  şi transportul zăpezii şi gheţii de pe căile publice
şi menţinerea în funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de îngheţ

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se

propune atribuirea Contractului  de  Delegare  a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al
Municipiului Brad - curăţarea  şi transportul zăpezii şi gheţii de pe căile publice şi menţinerea în
funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de îngheţ, operatorului  S.C. ACTIV CONTRUST S.R.L.
Buceş;

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al Municipiului Brad;

În conformitate cu prevederile art. 38 din H.G.. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru
privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi
publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a
Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 2 lit.,,d”, alin. 6 lit. ,,a” pct.14,  art. 45 alin. 1 şi art.115
alin.1 lit. „b”  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă atribuirea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de
Salubrizare al Municipiului Brad - curăţarea  şi transportul zăpezii şi gheţii de pe căile publice şi
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, operatorului S.C. ACTIV
CONTRUST S.R.L. BUCEŞ.

Art. 2. – Contractul prevăzut la art.1 se va încheia pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de
prelungire, prin act adiţional - la solicitarea fundamentată a autorităţii publice locale, cu condiţia  ca
durata maximă  a contractului să nu depăşească  49 de ani.

Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad să semneze Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - curăţarea  şi transportul zăpezii şi
gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ.

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Compartimentul U.L.M.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Compartimentului U.L.M.;
- A.N.R.S.C. Deva;
- S.C. ACTIV CONTRUST S.R.L. Buceş, cu sediul în comuna Buceş, sat Tarniţa,

nr.65, judeţul Hunedoara.

Brad, 29.01.2015
Contrasemnează

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         SECRETAR
Cristian Serafim Leucian Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar:  8 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 15 voturi „pentru”


