
         R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL   

 

H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 133/2016               
 privind modificarea 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.132/211/27.09.2016 şi EXPUNEREA DE 

MOTIVE nr. 127/210/27.09.2015 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune modificarea  

Documentului de Poziţie (DP) privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara”  - art. 1  precum şi art. 9 alin. 5, art. 14 alin. 2 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”; 

 Avizarea Asociaţiilor, în cadrul şedinţei A.G.A, din data de 15.09.2016, în ce priveşte  

modificarea termenului de încetare a extinderilor succesive a actelor adiţionale de prelungire a contractelor 

de salubritate existente, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare, care fac obiectul Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 128/239/27.09.2016, 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. 97/213/1728.09.2016 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe; 

raportul nr. 74/214/27.09.2016 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia 

mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr. 98/215/28.09.2016 

al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement;  

raportul nr. 116/216/66.09.2016 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 95/217/26.09.2016 al comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;   

 H.C.L. 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”; 

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. I. – Art. 1  din DP se va modifica şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 1. Părţile semnatare ale Documentului de poziţie vor fi următoarele: 

 Documentul de poziţie pentru implementarea proiectului “Sistem de management integrat al 

deşeurilor din judeţul Hunedoara” 

 Încheiat între următoarele părţi: 

1. Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, reprezentat de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Hunedoara în conformitate cu prevederile Legii servicilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

      2. Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, reprezentat de   Primar în conformitate 

cu prevederile Legii servicilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 



      3. Muncipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, reprezentat de  Primar în conformitate cu 

prevederile Legii servicilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      4. Muncipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii servicilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       5.Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii servicilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       6.Municipiul Orăştie, prin Consiliul Local al Municipiului Orăştie, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii servicilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7.Municipiul Petroşani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroşani, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

8.Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, reprezentat de Primar în conformitate 

cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9.Oraşul Aninoasa, prin Consiliul Local al Oraşului Aninoasa, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

10. Oraşul Călan, prin Consiliul Local al Oraşului Călan, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

11.Oraşul Geoagiu, prin Consiliul Local al Oraşului Geoagiu, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

12.Oraşul Haţeg, prin Consiliul Local al Oraşului Haţeg, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

13. Oraşul Petrila, prin Consiliul Local al Oraşului Petrila, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

14.Oraşul Simeria, prin Consiliul Local al Oraşului Simeria, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

15.Oraşul Uricani, prin Consiliul Local al Oraşului Uricani, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

16. Comuna Baia de Criş, prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criş, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilită ţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

17. Comuna Balşa, prin Consiliul Local al Comunei Balşa, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările ţi completările 

ulterioare; 

18. Comuna Baru, prin Consiliul Local al Comunei Baru, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 



19. Comuna Băcia, prin Consiliul Local al Comunei Băcia, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

20. Comuna Băiţa, prin Consiliul Local al Comunei Băiţa, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

21. Comuna Băniţa, prin Consiliul Local al Comunei Băniţa, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

22. Comuna Bătrâna, prin Consiliul Local al Comunei Bătrâna, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

23. Comuna Beriu, prin Consiliul Local al Comunei Beriu, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

24. Comuna Blăjeni, prin Consiliul Local al Comunei Blăjeni, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

25. Comuna Boşorod, prin Consiliul Local al Comunei Boşorod, reprezentat de Primar în conformitate 

cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

26. Comuna Brănişca, prin Consiliul Local al Comunei Brănişca, reprezentat de Primar în conformitate 

cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

27. Comuna Bretea Română, prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

28. Comuna Buceş, prin Consiliul Local al Comunei Buceş, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

29. Comuna Bucureşci, prin Consiliul Local al Comunei Bucureşci, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

30. Comuna Bulzeştii de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Bulzeştii de Sus, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

31. Comuna Bunila, prin Consiliul Local al Comunei Bunila, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

32. Comuna Burjuc, prin Consiliul Local al Comunei Burjuc, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

33. Comuna  Cerbăl, prin Consiliul Local al Comunei Cerbăl, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

34. Comuna Certeju de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 



35. Comuna Cârjiţi, prin Consiliul Local al Comunei Cârjiţi, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

36. Comuna Crişcior, prin Consiliul Local al Comunei Crişcior, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

37. Comuna Densuş, prin Consiliul Local al Comunei Densuş, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

38. Comuna Dobra, prin Consiliul Local al Comunei Dobra, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

39. Comuna General Berthelot, prin Consiliul Local al Comunei General Berthelot, reprezentat de 

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

40. Comuna Ghelari, prin Consiliul Local al Comunei Ghelari, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

41. Comuna Gurasada, prin Consiliul Local al Comunei Gurasada, reprezentat de Primar în conformitate 

cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

42. Comuna Hărău, prin Consiliul Local al Comunei Hărău, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

43. Comuna Ilia, prin Consiliul Local al Comunei Ilia, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

44. Comuna Lăpugiu de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Lăpugiu de Jos, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

45. Comuna Lelese, prin Consiliul Local al Comunei Lelese, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

46. Comuna Lunca Cernii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Lunca Cernii de Jos, reprezentat de 

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

47. Comuna Luncoiu de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Luncoiu de Jos, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

48. Comuna Mărtineşti, prin Consiliul Local al Comunei Mărtineşti, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

49. Comuna Orăştioara de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Orăştioara de Sus, reprezentat de 

Primar în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

50. Comuna Peştişu Mic, prin Consiliul Local al Comunei Peştişu Mic, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 



51. Comuna Pui, prin Consiliul Local al Comunei Pui, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

52. Comuna Rapoltu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

53. Comuna Răchitova, prin Consiliul Local al Comunei Răchitova, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

54. Comuna Ribiţa, prin Consiliul Local al Comunei Ribiţa, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

55. Comuna Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările ţi completările ulterioare; 

56. Comuna Romos, prin Consiliul Local al Comunei Romos, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

57. Comuna Sarmizegetusa, prin Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

58. Comuna Sălaşu de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Sălaşu de Sus, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

59. Comuna Sîntămăria-Orlea, prin Consiliul Local al Comunei Sîntămăria-Orlea, reprezentat de Primar 

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

60. Comuna Şoimuş, prin Consiliul Local al Comunei Şoimuş, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

61. Comuna Teliucu Inferior, prin Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

62. Comuna Tomeşti, prin Consiliul Local al Comunei Tomeşti, reprezentat de Primar în conformitate 

cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

63. Comuna Topliţa, prin Consiliul Local al Comunei Topliţa, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

64. Comuna Toteşti, prin Consiliul Local al Comunei Toteşti, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

65. Comuna Turdaş, prin Consiliul Local al Comunei Turdaş, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

66. Comuna Vaţa de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vaţa de Jos, reprezentat de Primar în 

conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 



67. Comuna Vălişoara, prin Consiliul Local al Comunei Vălişoara, reprezentat de Primar în conformitate 

cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

68. Comuna Veţel, prin Consiliul Local al Comunei Veţel, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

69. Comuna Vorţa, prin Consiliul Local al Comunei Vorţa, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       70. Comuna Zam, prin Consiliul Local al Comunei Zam, reprezentat de Primar în conformitate cu 

prevederile    Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 Art. II.  - Art. 9 alin. 5 se va modifica şi va avea următorul conţinut: 
 „Art. 9. – (5)  Pentru contractele  de colectare şi transport existente, respectiv colectarea separată şi 

transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare,  care fac obiectul “Sistemului de 

management integrat al deşeurilor din judeţul Hunedoara” sau prelungite prin acte adiţionale  şi care expiră 

după anul 2013, vor fi menţinute până la data expirării lor, dar nu mai mult de data intrării în funcţiune a 

“Sistemului de management integrat al deşeurilor din judeţul Hunedoara”. Autorităţile locale implicate îşi i-

au angajamentul de a nu le extinde dincolo de această dată. 

De asemenea, pentru contractele de salubritate existente, prelungite prin acte adiţionale, autorităţile 

locale implicate se angajează ca extinderile succesive să înceteze odată cu  data intrării în funcţiune a 

Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Hunedoara.” 

In ce priveste activitatile cuprinse în Proiectul “Sistemul de Management Integrat al Deseurilor 

Judetul Hunedoara” si care constituie obiectul contractelor sus-menţionate le vom enumera dupş cum 

urmează: 

-  colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite 

din activităţi comerciale, din industrie si instituţii, inclusiv fracţii colectate separate fară a aduce atingere 

fluxului de deţeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. În cadrul colectării 

separate intră şi deşeurile voluminoase din gospodării (gen mobilier, covoare, saltele, etc., dar nu deşeuri din 

construcţii şi demolări), precum şi deşeuri cu conţinut periculos provenite din  gospodării (care vor fi 

colectate şi depozitate separat şi în condiţii de siguranţă pentru mediu si sănătate). 

- organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale a deşeurilor, respectiv compostarea 

deseurilor bio-degradabile la platformele de compostare Brad si Barcea Mare; 

-  operarea/administrarea staţiilor de transfer  pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare; 

-  sortarea deşeurilor municipale şi deşeurilor similare ; 

-  organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

-  administrarea conformă a depozitului de deşeuri municipale şi deşeuri similare, de la Bârcea 

Mare,  inclusiv monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme închise prin proiect (Aninoasa, 

Orăştie, Uroi Rapoltu Mare, Deva, Haţeg, Petrila, Lupeni, Călan şi Hunedoara). 

 

 Art. III.  - Art. 14 alin. 2 se va modifica şi va avea următorul conţinut: 
“Art. 14 (2). Nivelurile tarifelor si taxelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din Decizia de 

Finanţare, din Acordul de Împrumut pentru creditul de cofinanţare şi a prevederilor legale aplicabile. 

La nivelul judeţului Hunedoara se va aplica un sistem de plata prin tarif, cu exceptia  unitatilor 

admistrativ teritoriale din zona Văii Jiului – zona 4 unde se va aplica un sistem de plată prin taxă,  aşa cum 

este el descris în anexa 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 

c) alte cheltuieli pentru servicii de salubrizare ale unitatţlor administrativ teritoriale care privesc activităţile 

cuprinse în Proiectul“Sistemul de Management Integrat al Deseurilor Judetul Hunedoara” 

După determinarea nivelului taxei în urma licitaţiilor, unităţile adimistrativ teritoriale din zona Văii Jiului – 

zona 4 vor adopta in conformitate cu prevederile legale în vigoare Regulamentul de instituire a taxei de 

salubritate. 

 



 Art. IV.  - Art. 16 alin. 1 se va modifica şi va avea următorul conţinut: 
“Art. 16 (1). “Tarifele si taxele iniţiale pentru depozitare, aferente rampei ecologice, care urmează să 

fie platite de operatorii CT (operatorii zonali) caăre operatorul TTCD (operatorul CMID Bârcea Mare) sau 

de caăre unităţile administrativ-teritoriale din zona Văii Jiului, vor fi stabilite în urma licitaţiilor publice, cu 

respectarea principiilor prevăzute în art.14-15 de mai sus”.  
Art. V. –  Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

Art. VI. –   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, 29.09.2016 

                                   

 

 

                                                                                                                    Contrasemnează 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 SECRETAR 

                    Vasile Bârea                                                                                          Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvorumul necesar: 9 voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


