
        R O M Â N I A                                             

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                          

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                 

    CONSILIUL LOCAL  

     

 

H  O T  Ă  R  Â  R  E A  NR. 27/2018 

pentru  aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 

instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire 

 a Municipiului Brad în anul 2018 şi  a Programului de măsuri privind 

 gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2018  

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 10/210/18.01.2018 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 10/211/22.01.2018 a Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 

instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor  pentru buna gospodărire a 

Municipiului Brad în anul 2018 şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor 

în Municipiul Brad în anul 2018; 

  Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 22/229/15.02.2018, 

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. 11/264/21.02.2018 al comisiei de urbanism, 

amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr. 26/266/19.02.2018 al comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 16/267/19.02.2018 al comisiei pentru administrarea 

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;    

 În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale  art. 1 alin. 2,  art. 

4, art. 8 şi Capitolul III din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale cu modificările şi completările ulterioare,  ale  art. 59 din Legea nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, republicată şi ale art. 6, art.31 şi art. 70 din O.U.G. nr. 

195/2005 privind protecţia mediului, actualizată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 7, pct. 9 şi pct. 16 şi art. 45  alin. 1 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

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

administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. - Se aprobă Programul privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin 

instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a 

Municipiul Brad în anul 2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 



Art. 2. – Se aprobă Programul de măsuri privind gestionarea deşeurilor în 

Municipiul Brad în anul 2018, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 

pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

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

 Art.  5. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

- Compartimentului Protecția Mediului, Protecția Muncii;   

- Compartimentului Sprijin Asociații de Proprietari. 

 

 

 

 

Brad, 22.02.2018 

 

 

 

 

                                                                                    Contrasemnează 

           PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                             SECRETAR 

              HUIEȚ PETRU - VOICU                                       CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru” 

 

 

 

  



Anexa nr.1 la Hotărârea nr.27 /2018  

 

PROGRAM DE MĂSURI 

privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice 

precum și ale cetăţenilor pentru buna gospodărire a municipiului Brad în anul 2018 

 

Nr

. 

crt

. 

MĂSURA RESPONSABIL TERME

N 

SANCŢIUNE 

1. Întreținerea în stare 

corespunză- toare a imobilelor 

în care își desfășoară 

activitatea, prin efectua- rea 

lucrărilor de reparații, 

amenajări și alte lucrări 

specifice, cu respectarea 

legislației privind executarea 

acestor tipuri de lucrări. 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 

2. Repararea, spălarea 

geamurilor şi a vitrinelor, 

înlocuirea celor sparte, 

întreținerea firmelor și a 

fațadelor imobilelor în care își 

desfășoară activitatea, 

inclusiv curățarea și 

zugrăvirea periodică a 

acestora, cu respectarea 

arhitecturii și a culorilor 

inițiale.  

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 

3. Asigurarea curăţeniei la 

locurile de depozitare a 

materialelor în curţile 

interioare şi pe celelalte 

terenuri  pe care le deţin, 

precum şi pe căile de acces; 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 

RON 



4. Asigurarea igienei în 

imobilele şi incintele deţinute 

sub orice formă, prin activităţi 

de  curățare, dezinsecţie şi 

deratizare; 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 

RON 

5. Depozitarea corespunzătoare 

a reziduurilor menajere, 

industriale, agricole, precum 

și materialele refolosibile; 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 

6. Efectuarea şi menţinerea 

curăţeniei trotuarelor, a 

locurilor de parcare pe care le 

folosesc şi să îndepărteze 

zăpada şi gheţa de pe trotuare, 

îndepărtarea țurțurilor de 

zăpadă de la jgheaburi și/sau 

streașină, din dreptul 

imobilelor şi incintelor în care 

locuiesc, îşi desfăşoară 

activitatea sau pe care le 

folosesc în alte scopuri; 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 

RON 



7. Respectarea măsurilor privind 

asigurarea igienei publice şi 

curăţeniei în municipiu 

inclusiv participarea la 

acţiunile stabilite de Primăria 

Municipiului Brad pentru 

salubrizarea generală 

ocazionată de venirea 

primăverii sau curăţenia de 

toamnă; 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 

RON 

8. Asigurarea curăţeniei 

mijloacelor de transport şi a 

utilajelor la intrarea pe 

drumurile publice. 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 

RON 

9. Întreținerea și curățenia 

locuințelor pe care le dețin în 

proprietate sau în chirie, a 

anexelor gospodărești, a 

curților și împrejmuirilor 

acestora; 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 



10

. 

Curățarea fațadelor 

locuințelor și a altor 

construcții amplasate la 

frontul străzii, tencuirea și 

zugrăvirea periodică a 

acestora.  

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 

11

. 

Finalizarea construcțiilor 

începute, pe baza 

autorizațiilor eliberate de 

primari, în condițiile și în 

termenele stabilite prin 

acestea; 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 

12

. 

Curăţarea şi întreţinerea 

şanţurilor, rigolelor şi 

podeţelor aferente proprietăţii 

(coasit vegetație; adâncit șanț; 

decolmatat  podețe) 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 

RON 



13

. 

Menținerea curățeniei pe 

trotuare, pe partea carosabilă 

a străzii sau a drumului, pe 

porțiunea din dreptul 

gospodăriei și a locurilor de 

parcare pe care le folosesc; 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

-alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 

14

. 

Curățarea mijloacelor de 

transport la intrarea acestora 

pe drumurile publice; 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 

15

. 

Respectarea Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare 

a Serviciului Public de 

Salubrizare aprobat de 

Consiliul Local al 

Municipiului Brad, privind 

obligativitatea încheierii 

contractului cu operatorul 

licenţiat şi depozitarea în 

locurile special amenajate a 

reziduurilor menajere, 

industriale, agricole, precum 

şi materialelor refolosibile 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 

RON 



16

. 

Repararea și întreținerea 

instalațiilor aferente 

imobilelor; 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 

17

. 

Păstrarea curăţeniei şi 

salubrizarea digurilor şi 

malurilor, a cursurilor de apă, 

asanarea terenurilor insalubre 

şi prevenirea poluării apelor. 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 

RON 

18

. 

Respectarea normelor 

igienico- sanitare în piaţa 

agroalimentară, piaţa 

industrială şi târgul Obor  

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 

RON 



19

. 

Păstrarea curăţeniei spaţiilor 

verzi,  a aleilor pietonale și 

foișoarelor din parcurile 

publice, a terenurilor de sport, 

a locurilor de joacă pentru 

copii autorizate, păstrarea 

curăţeniei şi respectarea 

normelor igienico-sanitare; 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 

RON 

20

. 

Păstrarea curăţeniei, normelor 

igienico-sanitare la bazele 

sportive din adminsitrare, 

Bibliotecă municipală 

”Gheorghe Pârvu”, Casa de 

Cultură Brad;  

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 

21

. 

Păstrarea curăţeniei şi 

conservarea monumentelor de 

pe raza municipiului Brad: 

monumentul latinităţii, troiţe, 

monumentul eroilor, 

monumentul Horea Rex 

Daciae. 

- instituţiile publice din 

municipiul Brad; 

- agenţii economici care își 

desfășoară activitatea pe raza 

municipiului Brad; 

- alte persoane juridice (ONG-uri, 

asociații, intreprinderi individuale 

etc.); 

- proprietari, chiriași ai 

municipiului Brad și a satelor 

aparținătoare: Mesteacăn, Valea 

Brad, Ruda Brad, Țărățel; 

-asociaţiile de proprietari 

constituite la nivelul municipiului 

Brad. 

 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 

22

. 

Modernizarea serviciului 

public de transport în comun, 

păstrarea curăţeniei şi 

aspectului corespunzător al 

vehiculelor, întărirea ordinii şi 

disciplinei. 

-operatorul serviciului de 

transport; 

-cetăţenii; 

 

Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 



23

. 

Obligativitatea încheierii unui 

contract pentru colectarea 

deșeurilor cu un operator de 

salubritate. 

Cetățenii municipiului Brad. Permane

nt 

Amendă 

contravenţional

ă: 

200 – 2.000 lei 

 

 

 

 

 

              

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       

 CONTRASEMNEAZĂ, 

             PETRU VOICU HUIEȚ 

            

                          SECRETAR 

         

                CARMEN IRINA BORA 

  

  

  



Anexa Nr. 2 la Hotărârea  nr.27/2018 
               
 

PROGRAM DE MĂSURI 

privind gestionarea deșeurilor în municipiului Brad 

 

  

Nr. 

crt. 
MĂSURA RESPONSABIL TERMEN 

1. Colectarea selectivă a deșeurilor la sursă, în pubele 

personalizate, amplasate în fiecare gospodărie din 

municipiul Brad pe patru fracții de deșeuri ( hârtie, plastic, 

sticlă și deșeuri umede ).  

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Sistem 

Integrat de Gestionare a 

Deșeurilor ” 

Anul 2018 

2. Verificarea modului în care S.C. Retim Ecologic Service 

S.A. efectuează lucrările colectare și transportare a 

deșeurilor și a lucrărilor de salubrizare şi igienizare a 

localităţii. 

- Primăria Municipiului 

Brad  
Permanent 

3. Elaborarea unor campanii de informare prin mijloace 

adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a 

deşeurilor. 

- Primăria Municipiului 

Brad 
Permanent 

4. Asigurarea îndeplinirii prevederilor din planurile regionale 

şi judeţene de gestionare a deşeurilor. 
- Primăria Municipiului 

Brad 
Permanent 

5. Organizarea acţiunilor de control pentru aplicarea 

legislaţiei în vigoare, cu deosebire asupra lichidării 

depozitelor necontrolate de deşeuri de pe spaţiile verzi, 

căile de circulaţie, cursurile de apă şi alte locuri publice. 

- Primăria Municipiului 

Brad 
Permanent 

6. Colaborarea cu C.N. „Apele Române” – Direcţia Crişuri 

Oradea pentru igienizarea cursurilor de ape, a malurilor 

acestora pentru asanarea terenurilor insalubre prin 

asigurarea scurgerii apelor. 

- Primăria Municipiului 

Brad 
- C.N. Apele Române 

Permanent 
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