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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA BRĂDEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 56 /2020 

privind avizarea documentației de atribuire a serviciului public de salubrizare și 
acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Brădești în Adunarea 

Generală a Asociației Intercomunitare ”Fejlődő Udvarhelyszék” 
 
 

Consiliul Local Brădeşti, întrunit în şedinţă ordinară din data de 21.12.2020,  
 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 55/2020 privind avizarea documentației de atribuire a 

serviciului public de salubrizare și acordarea unui mandat special reprezentantului 
comunei Brădești în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ”Fejlődő 
Udvarhelyszék”; 

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Brădești nr. 55/2020 privind avizarea 
documentației de atribuire a serviciului public de salubrizare și  acordarea unui 
mandat special reprezentantului comunei Brădești în Adunarea Generală a 
Asociației Intercomunitare ”Fejlődő Udvarhelyszék”; 

- Raportul de juridic nr. 23/2020 al secretarului general al comunei Brădești , cu privire 
la avizarea documentației de atribuire a serviciului public de salubrizare și acordarea 
unui mandat special reprezentantului comunei Brădești în Adunarea Generală a 
Asociației Intercomunitare ”Fejlődő Udvarhelyszék”; 

- Avizul favorabil al Comisiei buget-finanţe, studii şi analize economico-financiare, de 
urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, administrarea domeniului public, protecţia 
mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii cu societatea civilă 

- Avizul favorabil al Comisiei juridice, respectarea drepturilor cetăţeneşti şi apărarea ordinii şi 
liniştii publice 

- Adresa de solicitare nr. 27/14.12.2020 a ADI ”Fejlődő Udvarhelyszék”, înregistrată la 
Primăria comunei Brădești sub nr. 3725/16.12.2020; 

- HCL nr. 44/02.10.2009 privind aderarea comunei Brădești la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilități publice pentru serviciile de salubrizare și alte servicii comunitare 
ale localităților ”Fejlődő Udvarhelyszék”, astfel cum a fost modificat prin HCL nr. 
51/12.11.2009; 

- HCL nr. 11/11.03.2010 privind mandatarea specială a ADI ”Fejlődő Udvarhelyszék” să 
exercite pe seama și în numele Consiliului Local al comunei Brădești drepturi și obligații, 
astfel cum a fost modificat și completat prin HCL nr. 52/28.09.2012; 

- HCL nr. 12/11.03.2010 privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului de salubrizare a ADI ”Fejlődő Udvarhelyszék”, a caietului de sarcini, precum și al 
documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare în comunele componente ale Asociației; 
- Procesul-verbal nr. 13/2020 al adunării generale al ADI „FEJLŐDŐ 

UDVARHELYSZÉK” din data de 09.10.2020, în cadrul căreia a fost aprobată 
procedura de atribuire –Licitație deschisă în conformitate cu art. 71-75 din Legea nr. 
98/2016 în vederea atribuirii contractului de achiziție publică privind – Delegarea 
gestiunii serviciului public de salubrizare în Comunele Dealu, Căpâlnița, Feliceni, 
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Vărșag, Șimonești, Atid, Brădești, Ulieși și Satu Mare, comune componente ale ADI 
„FEJLŐDŐUDVARHELYSZÉK”, județul Harghita. 

Având în vedere faptul că în luna octombrie 2020 a  încetat  contractul de delegare a 
gestiunii nr. 189/23.10.2015 referitor la serviciul public de salubrizare în localitățile 
componente ale ADI „FEJLŐDŐ UDVARHELYSZÉK”; 

Ținând cont de prevederile: 
- Art. 5, alin.1, lit.d, lit. e, lit. f, alin. 2, lit. a, lit. b, art. 16, alin 3, lit. a, lit. b din Statutul-

cadru al ADI „FEJLŐDŐ  UDVARHELYSZÉK”, modificată; 
- Art. 2 lit. e, art. 8, alin. 3, lit. a, lit. d^1, lit. d^2, lit. i, lit. j, lit. k,  art. 10 alin. 4, alin. 5, 

alin. 5^1, art. 22 alin. 4, art. 30, alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Art. 21 din HG  Nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 
privind avizarea documentației de atribuire a serviciului public de salubrizare și       
acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Brădești în Adunarea Generală a 
Asociației Intercomunitare ”Fejlődő Udvarhelyszék”, conform Procesului-verbal de afișare 
nr. 3403 /12.11.2020, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, înregistrat sub nr. 29/2020 în 
Registrul special pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte 

normative și la ședințele publice ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul: 
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.fenyedkozseg.ro; 
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului;  

În temeiul art. 129. alin. 1, alin. 2, lit. d., alin 7)  lit. n, , art. 132, art. 139 alin. 1, alin. 3, lit. f., 
lit. h, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 
și completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. alin. 1 Se avizează Studiul de oportunitate în vederea atribuirii contractului de 
delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare, în comunele Dealu, Căpâlnița, 
Vărșag, Brădești, Ulieș, Atid, Feliceni, Șimonești și Satu Mare, comune componente a ADI 
Fejlődő Udvarhelyszék , județul Harghita,  Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

alin. 2 Se avizează Strategia de contractare având ca obiect delegarea gestiunii  
Serviciului public de salubrizare, în comunele Dealu, Căpâlnița, Vărșag, Brădești, Ulieș, 
Atid, Feliceni, Șimonești și Satu Mare, comune componente a ADI Fejlődő Udvarhelyszék , 
județul Harghita,  Anexa nr. 2  la prezenta hotărâre. 

alin. 3 Se avizează Caietul de sarcini al Serviciului public de salubrizare, elaborat în 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ”Fejlődő Udvarhelyszék” în comunele 
Dealu, Căpâlnița, Vărșag, Brădești, Ulieș, Atid, Feliceni, Șimonești și Satu Mare, comunele 
componente ale ADI ”Fejlődő Udvarhelyszék pentru activitățile Colectare separată și 
transport separat, al deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități 

http://www.fenyedkozseg.ro/


3 

 

comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectare separat, fără a aduce atingere 
fluxului de deșeuri de echipamente electrice și elctronice, baterii și acumulatori și 
colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generatede activități de 
reamenajare și reabilitare interioara și /sau exterioară a acestora, Anexa nr. 3 la  prezenta 
hotărâre. 

alin. 4 Se avizează Formularele și clauzele contractuale având ca obiect delegarea 
gestiunii  Serviciului public de salubrizare, în comunele Dealu, Căpâlnița, Vărșag, Brădești, 
Ulieș, Atid, Feliceni, Șimonești și Satu Mare, comune componente a ADI Fejlődő 
Udvarhelyszék, județul Harghita,  Anexa nr. 4  la prezenta hotărâre. 
 
Art. 2 alin. 1. Se acordă mandat special Domnului Bokor Botond, în calitate de 
reprezentant al comunei Brădești în Adunarea Genarală a Asociației Intercomunitare 
”Fejlődő Udvarhelyszék” să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației , în numele și 
pe seama unității administraiv teritoriale cu privire la aprobarea Caietului de sarcini al 
Serviciului public de salubrizare în comunele Dealu, Căpâlnița, Vărșag, Brădești, Ulieș, 
Atid, Feliceni, Șimonești și Satu Mare, comunele componente ale ADI ”Fejlődő 
Udvarhelyszék pentru activitățile Colectare separată și transport separat, al deșeurilor 
municipale și a deșeurilor similare privenind din activități comerciale din industrie și instituții, 
inclusiv fracții colectare separet, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente 
electrice și elctronice, baterii și acumulatori și colectarea și transportul deșeurilor provenite 
din locuințe, generatede activități de reamenajare și reabilitare interioara și /sau exterioară 
a acestora. 
 Alin. 2. În cazul în care din motive întemeiate persoana nominalizată la art. 2 alin. 1) 
nu  poate participa la Adunărea Generală a Asociaţilor al ADI ”Fejlődő Udvarhelyszék”, este 
mandatat domnul Csergő Dénes, viceprimarul Comunei Brădești, să voteze în cadrul 
Adunării Generale a Asociației Intercomunitare ”Fejlődő Udvarhelyszék, în numele și pe 
seama unității administraiv teritoriale cu privire la aprobarea Caietului de sarcini al 
Serviciului public de salubrizare în comunele Dealu, Căpâlnița, Vărșag, Brădești, Ulieș, 
Atid, Feliceni, Șimonești și Satu Mare, comunele componente ale ADI ”Fejlődő 
Udvarhelyszék pentru activitățile Colectare separată și transport separat, al deșeurilor 
municipale și a deșeurilor similare privenind din activități comerciale din industrie și instituții, 
inclusiv fracții colectare separet, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente 
electrice și elctronice, baterii și acumulatori și colectarea și transportul deșeurilor provenite 
din locuințe, generatede activități de reamenajare și reabilitare interioara și /sau exterioară 
a acestora. 

Art. 3 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul, respectiv viceprimarul comunei Brădești și Biroul financiar, contabilitate și 
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 2,  Prefectului 
județului Harghita, în vederea exercitării controlului de legalitate și Asociației de dezvoltare 
intercomunitară ”Fejlődő Udvarhelyszék”, respectiv se aduce la cunoștință publică prin 
publicare pe pagina de internet al instituției, la adresa: www.fenyedkozseg.ro. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din 21.12.2020, 

cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1  din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ,  cu un număr de 11  voturi pentru - din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie - 

la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri locali. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
BARABÁS ISTVÁN 

http://www.fenyedkozseg.ro/
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CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta     

 


