
          R O M Â N I A                                                                                                     
JUDEłUL HUNEDOARA                  
  MUNICIPIULUI BRAD                                                                     
    CONSILIUL LOCAL  
                                                 

H O T Ă R Â R E A  NR. 50/2010* 
 privind înfiinŃarea ,,Serviciului de gestionare a deşeurilor” 

 în municipiul Brad 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune înfiinŃarea ,,Serviciului de gestionare a deşeurilor” în municipiul Brad în subordinea 
Consiliului local al municipiului Brad ca urmare a finalizării obiectivului ECO Brad ,,StaŃie de 
selectare şi transfer şi platformă de compostare” în municipiul Brad, realizat în cadrul Programului 
PHARE 2004 ,,Schema de investiŃii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor”. 

łinând 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 Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităŃi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii – cadru nr. 330/2009 privind salarizarea 
unitară a personalul plătit din fonduri publice. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,,a”, alin. 3 lit.,,b”şi  art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare.    

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1 –  Se aprobă înfiinŃarea Serviciului de gestionare a deşeurilor  în municipiul Brad, fără 
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Brad, cu sediul în Brad  str. 
Avram Iancu.  

Art. 2 – Modalitatea de gestionare a  serviciului de utilitate publică  în municipiul Brad  se 
organizează şi se realizează  prin gestiune directă şi prin autofinanŃare. 

Art. 3- Se aprobă REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE a Serviciului 
de gestionare a deşeurilor în municipiul Brad, conform  Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Se aprobă Organigrama Serviciului de gestionare a deşeurilor în municipiul Brad, 
conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 - Se aprobă  Statul de funcŃii pentru Serviciul de gestionare a deşeurilor în municipiul 
Brad, conform  Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 – Se aprobă darea în administrare şi exploatare ,,Serviciului de gestionare a deşeurilor”  
bunurile cuprinse în Anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 7 – Până la ocuparea posturilor vacante prin concurs, pentru asigurarea continuităŃii 
contractului cu Uniunea Europeană, sarcinile serviciului vor fi delegate la 9 persoane din cadrul 
Serviciului de gospodărire comunală din subordinea Consiliului  local Brad, respectiv din cadrul 
UnităŃii locale de monitorizare a serviciilor publice. 

Art. 8- Prezenta hotărâre se comunică:  
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara; 
- Primarului municipiului Brad; 
-    Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad 
-    Serviciului de gestionare a deşeurilor 

BRAD, 27.04.2010    
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                        Epure Agnes 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”  

 


