
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A   NR. 118/2015
privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 84/2013, respectiv a Documentului de Poziţie (DP) privind

modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
 PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 25/21645/17.09.2015 a Primarului Municipiului Brad;
 EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 25/21644/17.09.2015 a Primarului Municipiului Brad

prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 84/2013, respectiv a Documentului de Poziţie (DP)
privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul
Hunedoara” - art. 14 alin. 1 şi alin. 2 precum şi art. 16 alin. 1;

 Nota de Fundamentare privind necesitatea aprobării Documentului de Poziţie (DP) privind
modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul
Hunedoara”;

 Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 84/2013 privind aprobarea Documentului de
Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor
în judeţul Hunedoara”;

 Intenţia unităţilor administrativ – teritoriale din zona Văii Jiului de a implementa un
mecanism financiar de plată pentru contravaloarea serviciului de salubritate prin aplicarea taxei;

 adresa Ministerului Fondurilor Europene – Autoritatea de management POS Mediu nr.
118801/25.08.2015 prin care se solicită modificarea Documentului de Poziţie (DP) privind modul de
implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”, pentru
conformarea condiţiilor de eligibilitate aferente proiectelor derulate prin POS Mediu Axa prioritară 2 –
Sector managementul deşeurilor/ reabilitarea terenurilor poluate istoric;

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 23/21.647/17.09.2015, 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. 17/21648/23.09.2015 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe;
raportul nr. 10/21649/23.09.2015 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice,
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr.
19/21650/23.09.2015 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement;  raportul nr. 20/21651/21.09.2015 al comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr.
18/21652/21.09.2015 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi
comerţ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d şi e, art. 45 alin. 1, art. 49 şi art. 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 modifică Anexa la H.C.L. nr. 84/2013, respectiv Documentul de Poziţie (DP) privind
modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul
Hunedoara” astfel:

a.) - Art. 14  din DP se va modifica şi va avea următorul conţinut:
„Art. 14. – (1) Tarifele şi taxele iniţiale, precum şi mecanismele de ajustare ulterioare se stabilesc

în urma licitaţilor publice, conform următoarelor principii generale:
- acoperirea tuturor costurilor operaţionale, costurilor financiare, costurilor de întreţinere şi

reparaţii, precum şi costurilor corespunzătoare investiţiilor aflate în sarcina operatorilor;



- reflectarea principiului “poluatorul plăteşte” ;
- asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă;
- respectarea nivelului de suportabilitate a populaţiei;
- acoperirea redevenţei, în cazul contractului de delegare privind exploatarea rampei

ecologice, precum şi a bunurilor achiziţionate de către Consiliul Judeţean Hunedoara în
cadrul Proiectului;

- acoperirea redevenţelor, în cazul contractelor de delegare încheiate de ADI.
(2) Nivelurile tarifelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Decizia  de Finanţare, din

Acordul de Împrumut pentru creditul de co-finanţare şi a prevederilor legale aplicabile. La nivelul
judeţului Hunedoara se va aplica un sistem de plată prin tarif, cu excepţia unităţilor administrativ -
teritoriale din zona Văii Jiului - zona 4 unde se va aplica un sistem de plată prin taxă, aşa cum este el
descrise în Anexa nr. 4 a prezentului Document de Poziţie care va trebui să asigure:

a) Recuperarea cheltuielilor făcute cu implementarea proiectului
b) Provizioanele pentru monitorizarea post închidere a depozitului ecologic.
După determinarea nivelului taxei în urma licitaţilor, unităţile administrativ teritoriale din

zona Văii Jiului - zona 4  vor adopta în conformitate cu prevederile legale în vigoare Regulamentul de
instituire a taxei de salubritate.”

b.) - Art. 16 alin. 1 se va modifica şi va avea următorul conţinut:
„Art. 16. – (1) Tarifele iniţiale pentru depozitare aferente rampei ecologice, care urmează

să fie plătite de operatori CT către operatorul TTCD sau de care unităţile administrativ teritoriale din
zona Văii Jiului, vor fi stabilite în urma licitaţilor publice, cu respectarea principilor prevăzute în
articolele 14 şi 15 de mai sus.”

Art. 2. – Se împuterniceşte domnul Nicula Daniel să semneze în numele şi pe seama
Municipiului Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, actul adiţional la Documentul de Poziţie
(DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
judeţul Hunedoara” cu modificările adoptate prin prezenta hotărâre.

Art. 3. – Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Compartimentului U.L.M.;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în

judeţul Hunedoara”.

Brad, 24.09.2015

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR

Bogdan - Mihai  Ştefan Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 17 voturi „pentru”


