
                                               

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

   H O T Ă R Â R E A  NR. 133/2010* 
privind  aprobarea asocierii  municipiului Brad  

cu AsociaŃia ,,Brad Mileniu 3”   
  

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

prin care se propune aprobarea asocierii  municipiului Brad cu AsociaŃia ,,Brad Mileniu 
3”, persoană juridică română nonprofit, cu sediul în Brad str. Cuza Vodă nr. 12, având 
ca scop reabilitarea secŃiei de chirurgie a Spitalului municipal Brad din fondurile primite 
de asociaŃie sub formă de donaŃii.  

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 temeiul prevederilor art. 36 alin 1, alin. 2  lit.,,e” alin. 7 lit.,,a” şi  art. 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 între municipiul Brad şi 
AsociaŃia ,,Brad Mileniu 3”, persoană juridică română nonprofit, cu sediul în Brad str. 
Cuza Vodă nr. 12, având ca scop reabilitarea secŃiei de chirurgie din cadrul Spitalului 
municipal Brad din fondurile primite de asociaŃie sub formă de donaŃii. 

Art. 2 - Contractul de asociere se încheie pe o perioadă de 1(unu) an începând cu 
data de 1 noiembrie 2010 cu posibilitatea prelungirii acestuia. 

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

Art. 4– Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva                            
- Primarului municipiului Brad    
-   Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
-    AsociaŃia ,,Brad Mileniu 3”  

                        
Brad, 26.10.2010  

                                             
PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                    Contrasemnează                    

Mureş Mihai                                                                             SECRETAR 
                                Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru”, 1 consilier lipsă vot ( Kiszely Fabius Tiberiu)  

 


