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H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 11/2017 

privind  aprobarea  unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea 

documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală 

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” 

Județul  Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare 

precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație  

publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare 

 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 9/164/18.01.2017 și EXPUNEREA DE 

MOTIVE nr. 9/165/18.01.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea  

unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de 

atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județul Hunedoara, acordarea unui 

mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în 

vederea organizării procedurilor de licitație  publică deschisă pentru atribuirea contractelor de 

delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 11/526/19.01.2017,  respectiv al 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Brad, respectiv: raportul nr. 10/167/25.01.2017 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, 

finanţe; raportul nr. 10/168/25.01.2017 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări 

publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

raportul nr.10/169/23.01.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială şi de agrement;  raportul nr. 10/170/23.01.2017 al comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi 

raportul nr. 10/171/23.01.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii 

publice şi comerţ;   

 În conformitate cu  prevederile  art.867-870 din Noul Cod Civil, art. 123 alin.1  din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

ale art. 22 alin. 3 din Legea  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , ale din art. 12 alin. 2 şi 3 din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicară, ale art. 59 lit. d din Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  ale Documentului de 

poziţie privind modul de implementare al Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

din judeţul Hunedoara din 19.09.2013 cu modificările ulterioare, ale actelor  constitutive ale 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Judeţul 

Hunedoara, ale Aplicaţiei de Finanţare pentru proiectul „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Hunedoara,  ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, ale H.G. nr. 365/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la contractele de achiziție publică/acord cadru din Legea nr.98/2016 

privind achizițiile publice precum şi ale Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 6 lit. ,,d”, alin. 4 lit. f şi alin. 6 lit. a pct. 14,  art. 45 alin. 

1 şi alin. 115 alin.1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 



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

contenciosului administrativ, actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

    

 Art. 1.  – Se aprobă atribuirea  contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, 

pentru activităţile:  

1.Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, 

operarea şi administrarea Staţiei de transfer Brad, operarea şi administrarea Staţiei de sortare Brad, 

transportul la distanţă al deşeurilor la facilităţile de tratare/depozitare           ( ZONA 1 BRAD); 

2. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, 

operarea şi administrarea staţiei de transfer Haţeg, transportul la distanţă al deşeurilor la facilităţile 

de tratare/depozitare ( ZONA 2 HAŢEG); 

3. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

la facilităţile de tratare/depozitare (ZONA 3 CENTRU); 

4. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare; 

operarea şi administrarea staţiei de transfer Petroşani; operarea  şi administrarea staţiilor de sortare  

Vulcan şi Petroşani; transportul la distanţă al deşeurilor la facilităţile de tratare /depozitare ( ZONA 

4 VALEA JIULUI), 

prin procedura de licitaţie publică deschisă. 

 Art. 2. - Se aprobă documentaţiile de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare, pentru: 

1. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, 

operarea şi administrarea Staţiei de transfer Brad, operarea şi administrarea Staţiei de sortare Brad, 

transportul la distanţă al deşeurilor la facilităţile de tratare/depozitare (ZONA 1 BRAD); 

2. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, 

operarea şi administrarea staţiei de transfer Haţeg, transportul la distanţă al deşeurilor la facilităţile 

de tratare/depozitare (ZONA 2 HAŢEG); 

3. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

la facilităţile de tratare/depozitare (ZONA 3 CENTRU); 

4. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare; 

operarea şi administrarea staţiei de transfer Petroşani; operarea  şi administrarea staţiilor de sortare  

Vulcan şi Petroşani; transportul la distanţă al deşeurilor la facilităţile de tratare /depozitare ( ZONA 

4 VALEA JIULUI), 

care cuprind: 

 Secţiunea I - Fişa de date a achiziției; 

 Secţiunea II  - Caiet de sarcini; 

 Secţiunea III – Formulare; 

 Secţiunea IV – Contractul de delegare. 

Art. 3. – Se mandatează domnul Florin Cazacu, Primarul  Municipiului Brad, ca în numele 

şi pentru Municipiul Brad să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Judeţul Hunedoara atribuirea 

contractului de delegare prin procedura de licitație publică deschisă așa cum este menționat la art. 1 

precum  și documentaţiile indicate  la art.  2 astfel  cum sunt ele prevăzute în Anexele  I-IV, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre și să semneze contractele de delegare. 

Art. 4. – Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de 

Gestionare a Deşeurilor” Judeţul Hunedoara cu sediul în Judeţul Hunedoara, Piața Unirii, nr. 9, 

Municipiul Deva,  pentru: 

a) Publicarea în SEAP a anunţului de participare aferent procedurii de atribuire a 

contractelor prevăzute la art. 1; 

b) Publicarea documentaţiei de atribuire aprobată la art.2 și efectuarea modificărilor 

solicitate oricărui act necesar derulării procedurii de atribuire  

( măsuri de remediere, elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de 

operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor necesare în documentația  

de atribuire a achiziției și a documentelor adiacente solicitate de ANAO/alte 



instituții cu atribuții în acest sens, operatorii economici interesați, în cursul 

derulării procedurii, evaluarea ofertelor, solicitarea clarificărilor, întocmirea 

dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor și a oricăror documente  din 

cadrul procedurii de achiziție necesare derulării și finalizării acesteia). 

 Art.  5.  – Se acordă mandat președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor” Judeţul Hunedoara să semneze în numele și pentru 

UAT Brad, contractele de delegare pe cele 4 zone. 

Art.  6. -  La data  intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare 

cuprinse în hotărârile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Brad în acest sens, se abrogă. 

Art. 7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  Compartimentul 

U.L.M. 

    Art. 8.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

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

           Art.  9.    -  Prezenta hotărâre se comunică:  

-  Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

-  Primarului Municipiului Brad; 

-  Compartimentului U.L.M; 

- Consiliului Judeţean Hunedoara – Unitatea de Implementare a Proiectului 

„SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEŢUL 

HUNEDOARA”; 

- A.D.I. „SISTEMUL DE MANAGEMENT  INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN 

JUDEŢUL HUNEDOARA”. 

 

 

                                               

 

      Brad, 26.01.2017 

 

 

                                                                                                                     Contrasemnează 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 SECRETAR 

                         Ionel   Circo                                                                                     Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 16  voturi „pentru” 

 


