
 R O M Â N I A                                    

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                           

    MUNICIPIUL BRAD                                                                      

    CONSILIUL LOCAL     

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 82/2020 

privind  acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Brad  în 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a 

Deșeurilor Județul Hunedoara” în vederea aprobării modificărilor în structura 

tarifelor aplicate în cadrul Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  

de salubrizare în zona de colectare 1 Brad nr. 394/25.04.2018, 

 potrivit reglementărilor O.U.G. nr. 74/2018 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 80/11629/26.05.2020 și   

REFERATUL DE APROBARE nr. 80/11.628/26.05.2020 al Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului 

Brad  în  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a 

Deșeurilor Județul Hunedoara” în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor 

aplicate în cadrul Contractului  de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de 

colectare 1 Brad nr. 394/25.04.2018, potrivit reglementărilor O.U.G. nr. 74/2018; 

 Ținând cont de adresa nr. 1255/18.05.2020 a A.D.I. ”Sistemul Integrat de 

Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 86/11711/26.05.2020, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 50/11794/27.05.2020 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 21/11796/27.05.2020 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 34/11798/27.05.2020 al 

comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de 

agrement; raportul nr. 75/11799/28.05.2020 al comisiei pentru administrație publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și 

raportul nr. 43/11801/28.05.2020 al comisiei pentru administrarea domeniului public și 

privat;  

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. a – i din Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor,  astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 74/2018, ale Anexei 5 

(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005) din O.U.G. nr. 74/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011  privind regimul deşeurilor, ale Legii 

nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, 

ale O.U.G. nr. 196/2005  privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și 

completări ulterioare prin Legea nr. 31/2019, ale art. 10 alin. 5, alin. 51 și art. 8 alin. 3 lit. 

k din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, ale Ordinului 

Ministerului Mediului nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a 

contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, ale ordinului A.N.R.S.C. nr. 

109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 



tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale Legii nr. 

101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. d,  alin. 7 lit. n,  art. 139 alin. 1  și ale art. 

196 alin. 1 din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

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. 1. – Se mandatează  doamna  Simulesc Mioara - Alina,  inspector de 

specialitate din cadrul Compartimentului  Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad, în calitate de reprezentant al Municipiului Brad, membru A.G.A. la A.D.I. ”Sistemul 

Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”,  să voteze în cadrul Adunării 

Generale PENTRU / ÎMPOTRIVĂ  modificarea structurii tarifelor aplicate în cadrul 

Contractului  de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad 

nr. 394/25.04.2018, prin includerea contribuției pentru economia circulară de 80 lei/tonă, 

conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2018. 

 Art.  2. - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare 

a Deșeurilor Județul Hunedoara”, în ședință A.G.A., va aproba modificarea structurii 

tarifelor aplicate în cadrul Contractului  de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în 

zona de colectare 1 Brad nr. 394/25.04.2018, prin includerea contribuției pentru economia 

circulară de 80 lei/tonă, conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2018. 

 Art.  3. – Tarifele propuse a fi aplicate și facturate sunt menționate în Anexa care  

face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Compartimentul Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități 

Publice și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

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

Art.  6.  – Prezenta hotărâre produce efecte de la data intrării sale în vigoare. 

 Art.  7.  -  Prezenta hotărâre se comunică: 

 -  Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;  

 -  Primarului Municipiului Brad; 

          -  Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale. 

 -  Compartimentului U.L.M. 

                                                           

Brad, 28.05.2020 

                                             

             Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                     Alexandra Chiș                                                      Carmen – Irina Bora 

 
 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 15 voturi “pentru”    


