
         R O M Â N I A                                          

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                   

    MUNICIPIUL BRAD                                                                            

    CONSILIUL LOCAL    

     

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 121/2020 

privind însușirea tarifelor finale aplicate în sarcina utilizatorilor din zona de colectare 1 Brad 

pentru prestarea serviciului constând în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor 

municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea Stației de transfer Brad; operarea și 

administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță al deșeurilor și facilitățile  

de tratare/depozitare din cadrul proiectului “Sistem integrat de Management 

 al Deșeurilor Județul Hunedoara” 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 118/11629/19.08.2020 și  REFERATUL DE 

APROBARE nr. 118/11628/18.08.2020 al Primarului Municipiului Brad din care reiese necesitatea şi 

oportunitatea adoptării unei hotărâri privind însușirea tarifelor finale aplicate în sarcina utilizatorilor din 

zona de colectare 1 Brad pentru prestarea serviciului constând în: colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea Stației de transfer 

Brad; operarea și administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță al deșeurilor și facilitățile de 

tratare/depozitare din cadrul proiectului “Sistem integrat de Management al Deșeurilor Județul 

Hunedoara”; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 130/11711/21.08.2020, 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. 76/11794/26.08.2020 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe; 

raportul nr. 27/11796/26.08.2020 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, 

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

44/11798/26.08.2020 al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție 

socială și de agrement; raportul nr. 108/11799/24.08.2020 al comisiei pentru administrație publică locală, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 

58/11801/24.08.2020 al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat;  

 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 82/2020 privind 

acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Brad în ASOCIAŢIAȚIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR 

JUDEŢUL HUNEDOARA” în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicabile în cadrul 

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

394/720/25.04.2018, ale Hotărâri A.G.A. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”Sistem de 

Management Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”   nr. 7/28.07.2020, precum și  de 

adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”Sistem de Management Integrat de Gestionare a 

Deşeurilor Judeţul Hunedoara”  nr. 1959/13.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 

34227/13.08.2020;   

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, ale  Legii  nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 

a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea 

actului constitutiv – cadru și a statutului – cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 

de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin.1 lit. c 

din O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 

59 lit. d din  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale art. 6 alin. 1 din Noul Cod Civil; 

În temeiul  prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c,  alin. 7 lit.  b și lit. s,  art. 139 alin. 1  și art. 196 



alin.1 lit. a  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 însușesc următoarele tarife finale aplicate în sarcina utilizatorilor din zona de 

colectare 1 Brad pentru prestarea serviciului constând în: colectarea separată și transportul separat al 

deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea și administrarea Stației de transfer Brad; operarea 

și administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță al deșeurilor și facilitățile de 

tratare/depozitare din cadrul proiectului “Sistem integrat de Management al Deșeurilor Județul 

Hunedoara”.  

     

 

 

Zona de colectare 

 

            Influența asupra tarifului ca urmare a creșterii contribuției CEC 2020 

Consumatori casnici 

Mediu urban 

[Lei/locuitor/lună] 

Consumatori casnici 

Mediu rural 

[Lei/locuitor/lună] 

 

Consumatori noncasnici 

Lei/t Lei/mc 

Zona 1 Brad 0,62 0,25 18,24 6,38 

* Tarifele din tabel nu conțin TVA. 

     

Art. 2.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul Unitate 

Locală de Monitorizare din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Art. 3. - În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din Noul Cod Civil, tarifele însușite la art. 1  

se vor aplica doar de la data aprobării lor de către A.G.A Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”Sistem de Management Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”. 

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: 

  - Prefectului Judeţului Hunedoara; 

   - Primarului Municipiului Brad; 

  - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a 

    Deșeurilor Județul Hunedoara; 

  - Compartimentului Unitatea Locală de Monitorizare. 

 

 

 

     Brad, 27.08.2020 

                                   

                                      

                                                                                                                                        

                                                                                        
                                              

                                                                            Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                               SECRETAR GENERAL  

                     Ionel – Daniel Adam                                                            Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru”    
 

 


