
        R O M Â N I A                                                                       
JUDEłUL HUNEDOARA                                                        
   MUNICIPIUL BRAD                 
   CONSILIUL LOCAL     
           

   H O T Ă R Â R E A  NR. 10/2010* 
privind  aprobarea încheierii unui contract de asociere  între municipiul Brad 
judeŃul Hunedoara şi AsociaŃia Română pentru Reciclare – RoREC Bucureşti 

 
  

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

propune încheierea unui contract de asociere  între municipiul Brad judeŃul Hunedoara şi AsociaŃia 
Română pentru Reciclare – RoREC Bucureşti – asociaŃie nonprofit, în baza adresei acestei asociaŃii 
înregistrate sub nr. 1074/19.01.2010. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Brad. 

În conformitate cu prevederile HGR nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice.   

În temeiul prevederilor art. 36 alin 1, alin. 2  lit.,,e” alin. 7 lit.,,a”, art. 45 şi art. 124 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1– Se aprobă încheierea unui contract de asociere între municipiul Brad judeŃul Hunedoara 

şi AsociaŃia Română pentru Reciclare – RoREC Bucureşti persoană juridică română nonprofit în 
vederea realizării unui Centru pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice ( DEEE) în municipiul Brad. 

Art. 2 - Contractul de asociere se încheie pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 februarie 
2010 cu posibilitatea prelungirii acestuia. 

Art. 3 - Se împuterniceşte primarul municipiului Brad – domnul Florin Cazacu pentru 
semnarea contractului de asociere prevăzut la articolul 1. 

Art. 4  - Se aprobă darea în folosinŃă gratuită pe perioada derulării programului AsociaŃiei 
RoREC Bucureşti a unei suprafeŃe de 147 mp. teren situat în Brad str. Avram Iancu nr. 6 din terenul 
înscris în CF nr. 444 N nr. cadastral 1012/2 NC 1176 aşa cum este individualizat în schiŃa care face 
parte integrantă din această hotărâre. 

Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva                            
- Primarului municipiului Brad     

  -    Compartimentului  patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
-    AsociaŃia Română pentru Reciclare – RoREC Bucureşti 

  
Brad, 28.01.2010  
                                
   PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                

Hărăguş Marin Constantin                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru”, 1  consilier absent motivat ( Costina Ionel Zeno)                                                     

 


