
           R OM Â N I A  
 JUDEłUL HUNEDOARA                                                     
     MUNICIPIUL BRAD                                  
      CONSILIUL LOCAL   

          
 

      H O T Ă R Â R E A  NR 1/2007* 
                 privind  constituirea  Comitetului OrganizaŃional în vederea organizării etapei 

de preplanificare în procesul de elaborare a Planului Strategic de Dezvoltare  Economico -   
Socială  al municipiului Brad 

 
Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 

propune constituirea Comitetului OrganizaŃional în vederea organizării etapei de preplanificare în 
procesul de elaborarea  Planului Strategic de Dezvoltare Economico - Socială  al municipiului Brad 
. 

În conformitate cu prevederile art. 5 din H. G. R. nr. 1059/2005 privind asigurarea de sprijin 
prin AgenŃia NaŃională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere autorităŃilor publice locale din regiunile 
miniere, pe baza de grant, pentru implementarea programului de infrastructură prevăzut în Legea nr. 
167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca InternaŃională pentru 
ReconstrucŃie şi Dezvoltare pentru finanŃarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea 
mediului şi regenerare socio-economică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005; pct. 84 din Anexa 
la Ordinul M. E. C. nr. 479/2006 pentru asigurarea condiŃiilor de derulare a activităŃilor convenite cu 
banca Mondială în baza Acordurilor de împrumut dintre România şi Banca InternaŃională pentru 
ReconstrucŃie şi Dezvoltare pentru finanŃarea celor două proiecte, închiderea minelor şi atenuarea 
impactului social, respectiv închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socio-economică. 

În temeiul  prevederilor art. 38 alin. 9 şi art. 46 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215 /2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 –  Se aprobă constituirea Comitetului  OrganizaŃional în vederea organizării etapei de 
preplanificare în procesul de elaborare a  Planului Strategic de Dezvoltare Economico - Socială  al 
municipiului Brad conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2– Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Comitetului   OrganizaŃional 
în vederea organizării etapei de preplanificare în procesul de  elaborare al  Planului  Strategic de 
Dezvoltare Economico - Socială  al municipiului Brad conform Anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art. 3 -  Prezenta hotărâre se comunică: 
-  InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara, 
-  Primarului municipiului Brad,  
-  AgenŃiei NaŃionale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere 
-  membrilor Comitetului de Organizare 

 
BRAD, 31.01.2007 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                   Contrasemnează                                   
 LAZĂR FELICIAN         SECRETAR             
                              
                                                                  Epure  Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,, pentru”                                                   
 


