
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL  LOCAL

H O T Ă  R Â R E A NR. 79/2015
privind concesionarea, prin licitaţie publică, a Serviciului Public de Salubrizare al

Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi
menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere  EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care

se propune  concesionarea, prin licitaţie publică, a Serviciului Public de Salubrizare al
Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea
în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ;

Ţinând 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 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2014 pentru modificarea Legii
serviciului public de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, ale Ordinului Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală  nr. 110/2007 privind
aprobarea Regulamentului cadru al Serviciului de Salubrizare al localităţilor, ale Ordinului nr.
111/2017 Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire
Comunală   privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al Serviciului de Salubrizare al
localităţilor; ale Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodărire Comunală  nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului – cadru de prestare al
Serviciului de Salubrizare al  localităţilor, ale O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
actualizată; ale H.G. nr. 955/2002 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G.
nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local, actualizată, ale O.U.G. nr. 34/2006  privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, actualizată , ale H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune servicii prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,d”, alin. 6 lit.,,a” pct. 14 şi art.45 alin.1  din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – (1) - Se aprobă concesionarea Serviciului Public de Salubrizare al

Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea
în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ .

(2) – Atribuirea se va face prin licitaţie publică.
(3) – Concesionarea se va face pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de

prelungire, în aceleaşi condiţii contractuale, ori de câte ori autoritatea administraţiei publice
locale o solicită, cu condiţia respectării prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. – Se aprobă Studiul de fundamentare pentru concesionarea Serviciului Public de
Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile



publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, conform
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă  Caietul de sarcini pentru concesionarea Serviciului Public de
Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice
şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, conform Anexei nr. 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aprobă Criteriile de selecţie a ofertelor pentru concesionarea Serviciului
Public de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe
căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, conform
Anexei nr. 3 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. – (1) - Se aprobă Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind
concesionarea Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi
transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de
polei sau îngheţ, în următoarea componenţă:

- Preşedinte - Circo Aurel Vasile - viceprimar
- Secretar cu drept de vot - David Mihaela - consilier juridic
- Membri: - Trifan Florina - expert  achiziţii publice

- Herczeg Adrian - insp. spec.
- Duşan Gheorghe Adrian - consilier local

Membri supleanţi:
- Secretar cu drept de vot - Trifa Doreana Nicoleta - consilier juridic
- Membri: - Trif  Mihaela - expert achiziţii publice

- Nicula Daniel - insp. spec.
- Ştefan Bogdan Mihai - consilier local

(2) - Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind concesionarea
Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad – activitatea de curăţare şi transport a
zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau
îngheţ, va avea următoarele atribuţii:

a) va elabora fişa de date a achiziţiei publice;
b) va elabora contractul cadru de concesiune al serviciului;
c) va evalua ofertele şi va desemna câştigătorul licitaţiei.

(3) - Membrii comisiei au următoarele obligaţii:
- să respecte condiţiile legale privind procedura de comunicare, solicitare a documentelor

de stabilire a eligibilităţii ofertanţilor şi orice alte obligaţii impuse de prevederile legale privind
solicitarea, prezentarea, evaluarea şi respingerea ofertelor;

- să cunoască legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.
Art. 6. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, să

semneze Contractul de concesiune servicii cu câştigătorul licitaţiei publice precum şi raportul
procedurii pentru activitatea prevăzută la art.1 alin.1.

Art.7. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul
Achiziţii Publice şi Compartimentului U.L.M..

Art. 8. – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art. 4 din
H.C.L. nr. 144/2012, ale   H.C.L. nr. 100/2014 şi  ale  H.C.L. nr. 9/2015.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; Primarului Municipiului Brad;
- ANRSC  Deva; Compartimentului U.L.M.;
- Compartimentului Achiziţii Publice; Compartimentului Resurse Umane;
- membrilor comisiei prevăzută la art. 5.

Brad, 24.06.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR

Angela Suciu Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar:  8 voturi
sistemul de vot: art.5 alin.1 adoptat cu vot secret
număr voturi obţinute: 15 voturi „pentru”


