
          ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 100/2014
privind reglementarea activităţii  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

reglementarea activităţii  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;

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 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, ale
Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale  Legii  nr. 51/2006
a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, ale Ordinului Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală  nr. 110/2007 privind aprobarea
Regulamentului cadru al Serviciului de Salubrizare al localităţilor, ale Ordinului nr. 111/2017  Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală   privind aprobarea
Caietului de sarcini – cadru al Serviciului de Salubrizare al localităţilor; ale Ordinului Autorităţii Naţionale
de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală  nr. 112/2007 privind aprobarea
Contractului – cadru de prestare al Serviciului de Salubrizare al  localităţilor, ale Legii nr. 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităţilor, actualizată şi  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,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – (1) – Se aprobă atribuirea în gestiune delegată a 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.

(2) - Atribuirea se va face prin licitaţie publică deschisă.
(3) - Delegarea gestiunii se va face 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.2 – Se aprobă Modalitatea de atribuire a 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,  conform Anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă Criteriile de selecţie a ofertelor pentru delegarea 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, conform Anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Se aprobă Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind Serviciul 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, în următoarea componenţă:

- Preşedinte -  Circo Aurel Vasile - viceprimar
- Secretar cu drept de vot -  David Mihaela - consilier juridic
- Membri: -  Herczeg Adrian - inspector specialitate U.L.M.

-  Duşan Gheorghe Adrian - consilier local
-  Ştefan Bogdan Mihai - consilier local

Membri supleanţi:
- Secretar cu drept de vot - Trifa Doreana Nicoleta - consilier juridic
- Membri: - Nicula Daniel - inspector specialitate U.L.M.

- Miheţ Ancuţa Florentina - consilier local
- Kiszely  Fabius Tiberiu - consilier local

 Art.5 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul U.L.M.
Art.6 – Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad, Caietul de sarcini

pentru delegarea  gestiunii  Serviciului  Public de Salubrizare al Municipiului Brad – curăţare şi transport al
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de îngheţ, Studiul de
oportunitate efectuat în vederea stabilirii formei de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare al
Municipiului Brad şi Contractul – cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciilor publice de salubrizare
din Municipiul Brad sunt cele aprobate prin H.C.L. nr. 144/2012 şi respectiv H.C.L. nr. 145/2012.

Art. 7 -  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- ANRSC  Deva;
- Compartimentului U.L.M;
- Compartimentului Resurse Umane;
- membrilor comisiei prevăzută la art. 4.

Brad, 28.08.2014

                                                                      Contrasemnează
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     SECRETAR
             Mihai Mureş      Carmen-Irina Bora

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


