
      R O M Â N I A                                                                                    

JUDEŢUL HUNEDOARA  

   MUNICIPIUL   BRAD                                                                          

   CONSILIUL LOCAL 

 

 
H O T Ă  R Â R E A  NR. 82/2019 

privind  aprobarea încadrării populației satelor aparținătoare Municipiului Brad în mediul rural, 

care va sta la baza aplicării noilor tarife de colectare, transport și depozitare  

a deșeurilor municipale și similare de către operatorul serviciului  

public de salubrizare 

 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 87/11573/19.06.2019 și EXPUNEREA DE 

MOTIVE nr. 86/11572/19.06.2019 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea 

încadrării populației satelor aparținătoare Municipiului Brad în mediul rural, care va sta la baza aplicării 

noilor tarife de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale și similare de către operatorul 

serviciului public de salubrizare;   

Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 86/11532/19.06.2019, respectiv al 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Gestionare 

a Deșeurilor județul Hunedoara” nr.1650/11.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub 

nr.28473/11.06.2019 prin care se solicită încadrarea populației satelor ce aparțin municipiilor și orașelor 

în mediul rural; Statutul A.D.I. S.I.G.D. – Hunedoara; Documentul de poziție privind modul de 

implementare a proiectului ”Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”, semnat de 

membrii A.D.I.S.G.D. – Hunedoara; 

   În conformitate cu  prevederile   Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național, ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii 

Socialiste România, ale Ordonanțeinr.53/2002 privind statutul cadru al unității administrativ – teritoriale 

precum și ale O.U.G. nr. 74/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, ale  Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d şi art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 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 aprobă încadrarea populației satelor aparținătoare Municipiului Brad (Mesteacăn, 

Ruda Brad, Valea Bradului, Potingani și Țărățel) în mediu rural, care va sta la baza aplicării noilor tarife 

de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale și similare de către operatorul serviciului 

public de salubrizare. 

 Art. 2. - Se mandatează doamna Simulesc Mioara - Alina,  inspector de specialitate din cadrul 

Compartiment Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, ca în 

numele și pentru Municipiul Brad să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor” Județul Hunedoara cele aprobate la 
art.1. 



Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  Compartimentul 

Unitatea Locală de Monitorizare a serviciilor Comunitare de utilități Publice din aparatul de specialitate 

al Primarului Municipiului Brad. 

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

Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

            Art.  5.   -   Prezenta hotărâre se comunică:  

 - Instituţiei Prefectului  - Judeţul  Hunedoara; 

 - Primarului Municipiului Brad; 

  - Compartimentului U.L.M; 

  - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 

 Deșeurilor județul Hunedoara. 

 

 

 

 

           Brad, 19.06.2019 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Contrasemnează 

          PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                                                     SECRETAR 

     ANCUȚA - FLORENTINA  MIHEȚ                                     CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


