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H O T Ă R Â R E A  NR. 89/2020 
privind  aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea lucrărilor de 

 decolmatare și amenajare pe pârâul Luncoi din municipiul Brad, județul Hunedoara 

 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 88/11629/11.06.2020 și  REFERATUL DE 

APROBARE nr. 88/11628/11.06.2020 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea 

protocolului de colaborare pentru realizarea lucrărilor de decolmatare și amenajare pe pârâul Luncoi din 

municipiul Brad, județul Hunedoara; 

 Ținând cont de adresa nr. 10028/10.06.2020  a Administrației Naționale ”Apele Române”; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 93/11711/19.06.2020, 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. 55/11794/24.06.2020 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe; 

raportul nr. 23/11796/24.06.2020 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, 

protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 

80/11799/22.06.2020 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 46/11801/22.06.2020 al comisiei pentru 

administrarea domeniului public și privat;  

 În conformitate cu prevederile art. 8 lit. k și ale art. 12 alin. 1 și alin. 2 lit. d din O.G. nr. 21/2002 

privind gospodărirea localităților urbane și rurale, ale art. 2 lit. a și lit. b, art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 2 și ale 

art. 19 alin. 1 din Legea Apelor nr. 107/1996, precum și ale art. 5 pct.. 1, pct. 2, pct. 3 și pct. 10, art. 8 

alin. 1 pct. 1, pct. 3, pct. 7 și pct. 32 și ale art. 8 alin. 2 din H.G. nr. 1176/2005 privind aprobarea 

Statutului de organizare și funcționare a Administrației Naționale Apele Române; 

În temeiul prevederilor  art. 129 alin. 2 lit. d și e,  alin. 7 lit. i, alin. 9 lit. a, art. 139  alin. 3 lit. f  

precum și ale art. 196 alin. 1 lit. a din  O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

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.  – Aprobă protocolul de colaborare pentru realizarea lucrărilor de decolmatare și amenajare  

pe pârâul Luncoi din municipiul Brad, județul Hunedoara, încheiat între Municipiul Brad, prin Primar, 

Florin Cazacu și Administrația Bazinală de Apă Crișuri, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 Art. 2. – Se împuternicește Primarului Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu,  să semneze 

protocolul aprobat la art. 1. 

 Art. 3.  -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget, 

Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale, Compartimentul Protecția Mediului, Protecția Muncii și 

Poliția Locală Brad din cadrul aparatului 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; 

     - Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

     - Compartimentului Protecția Mediului, Protecția Muncii; 

     - Poliției Locale Brad; 

     - Administrației Bazinale de Apă Crișuri Oradea. 

 

 

Brad, 25.06.2020 

                                                                                                           

                                                                                            

                                             

             Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                     Alexandra Chiș                                                      Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru”    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexă  la  H.C.L.   nr. 89/2020 

 

P R O T O C O L  DE  C O L A B O R A R E 

În conformitate cu prevederile art. 8 lit. k și ale art. 12 alin. 1 și alin. 2 lit. d din O.G. 

nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, ale art. 2 lit. a și lit. b, art. 3 

alin. 1, art. 4 alin. 2 și ale art. 19 alin. 1 din Legea Apelor nr. 107/1996, precum și ale art. 5 

pct. 1, pct. 2, pct. 3 și pct. 10, art. 8 alin. 1 pct. 1, pct. 3, pct. 7 și pct. 32 și ale art. 8 alin. 2 

din H.G. nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare a 

Administrației Naționale Apele Române; 

Având în vedere  solicitarea înregistrată la  sediul A.B.A. Crișuri Oradea cu nr. 

10.028/10.06.2020 privind lucrările de decolmatare și amenajare pe cursul de apă a 

Pârâului Luncoi, acestea fiind cuprinse în planul tehnic pe anul 2020 în perioada : 

trimestrul III, urmând a fi analizată în funcție de condițiile meteorologice; 

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr.________/2020  

privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea lucrărilor de decolmatare și 

amenajare pe Pârâul Luncoi din municipiul  Brad, județul Hunedoara, 

  s-a încheiat prezentul protocol între: 

1. PĂRȚI: 

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, cu sediul în municipiul 

Oradea, strada Ioan Bogdan, nr. 35, județul Bihor, CUI: RO23782674, reprezentată legal 

prin Director,  ing. Ionel AVRIGEANU 

și 

 MUNICIPIUL BRAD, cu sediul în municipiul Brad, strada Independenței, nr. 2, 

județul Hunedoara, tel. 254612665, fax.254612699, cod fiscal  4374962, reprezentat legal 

prin Primar, Florin Cazacu. 

2. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea lucrărilor de decolmatare și 

amenajare pe cursul de apă al Pârâului Luncoi din municipiul Brad, județul Hunedoara, 

lucrări care sunt cuprinse în planul tehnic pe anul 2020,  urmând a fi finalizate în funcție 

de condițiile meteorologice. 

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 



3.1. Administrația Bazinală de Apă Crișuri se angajează să asigure realizarea 

lucrărilor cu  utilajele proprii și asistența tehnică de specialitate. 

3.2. Municipiul Brad se angajează să asigure: 

a.) – carburantul  necesar execuției lucrărilor; 

b.) – paza utilajelor  pe timpul întreruperii și până la reluarea programului de lucru; 

c.) – să asigure cazare deservenților utilajelor pe perioada desfășurării lucrărilor; 

d.) – să asigure acordul riveranilor privind accesul utilajelor  la cursul de apă; 

e.) – să asigure transportul materialului rezultat din excavații și depozitarea acestuia. 

3.3. Obligații comune: 

a.)      – respectarea documentației tehnice care stă la baza execuției lucrărilor; 

b.)  – respectarea dispozițiilor de lucru ale șefului de formație și a șefului de 

sistem hidrotehnic, responsabili pentru buna execuție a lucrărilor. 

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat astăzi, _____________________, 

la sediul ___________________________________________, în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

A.B.A.  CRIȘURI                                                            MUNICIPIUL BRAD 

                  Director                                                                                Primar 

          Ing. Ionel Avrigeanu                                                             Florin Cazacu       

 

                   Șef Sistem                                                                         Vizat 

          Ing. GhiȚă Ion Toda                                     Șef Serviciu Buget, Finanțe, Contabilitate,   

                                                                                                Taxe și Impozite Locale  

                                                                                              Petrean Gabriela – Octavia      

 

                                                                               Comp. Protecția Mediului, Protecția Muncii  

                                                                                               Palievici Eugen Raimund 

 

                                                                                                               Avizat 

                                                                                                     Copartimenul Juridic   

          c.j. David Mihaela  

                                             

             Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                     Alexandra Chiș                                                      Carmen – Irina Bora 


