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H O T Ă R Â R E A  NR.118 /2010* 
 privind aprobarea încheierii unui contract  de asociere în participaŃiune 

 între municipiul Brad şi SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA 
în vederea exploatării obiectivului ECO – Brad 

 
 

 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 în participaŃiune între municipiul Brad şi SC RETIM 
ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA, în vederea exploatării obiectivului ECO – Brad - StaŃie de 
selectare, transfer şi platformă de compostare a deşeurilor. 
 łinând cont de adresa nr. 9321/29.09.2010 a AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Timişoara. 

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 art. 252, 256 din Codul Comercial. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.,,c, d şi e”, alin. 6, lit. a, pct. 14, alin. 7 lit.,,a” şi 45 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 în participaŃiune între Municipiul Brad 
şi SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA în vederea punerii în funcŃiune a obiectivului 
ECO Brad - StaŃie de selectare, transfer şi platformă de compostare a deşeurilor, realizat în baza 
contractului de finanŃare PHARE 2004/016-772.04.01.04.01.01. 
 Art. 2 – Se aprobă contractul de asociere în participaŃiune, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.    
 Art. 3  - Se desemnează domnul Mihoc Florel – din partea municipiului Brad, pentru a face 
parte din Consiliul de administraŃie a asociaŃiei. 
 Art. 4 – Se împuterniceşte primarul municipiului Brad pentru semnarea Contractului de 
asociere în participaŃiune. 
 Art. 5 –  Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA 

 
BRAD,  26.10.2010                
                                   

   
PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                    Contrasemnează                    

Mureş Mihai                                                                             SECRETAR 
                                Epure Agnes 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”   

 


