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   MUNICIPIUL BRAD       
   CONSILIUL LOCAL      
                                    

       H O T Ă R Â R E A  NR.134/2009* 
privind  aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare  între Consiliul 

              local al municipiului Brad şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 
ProtecŃia Copilului Hunedoara 

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

propune aprobarea încheierii unui  Protocol de colaborare  între Consiliul local al municipiului Brad 
şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara în vederea analizării 
cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copiilor şi asigurarea unei echipe pluridisciplinare de 
intervenŃie, în cadrul Proiectului Phare ,,Echipa mobilă de intervenŃie rapidă în cazuri de abuz, 
neglijare şi exploatare a copilului” . 

 łinând cont de  Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Brad, precum şi avizul comisiei de specialitate al 
Consiliului local al municipiului Brad. 
    În temeiul prevederilor art. 36 alin. 7 lit. „c”, alin. 6 lit.,,a” pct. 1 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 Protocol de colaborare  între Consiliul local al municipiului 

Brad şi DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara în vederea analizării 
cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a copiilor, în cadrul Proiectului Phare ,,Echipa mobilă de 
intervenŃie rapidă în cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copilului”, conform Anexei face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Se împuterniceşte primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu pentru a semna 
Protocolul de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi DirecŃia Generală de AsistenŃă 
Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara 

Art.3  – Prezenta hotărâre se comunică: 
 - InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara,  
 - Primarului municipiului Brad,   

                        -  DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Hunedoara 
    
 
        BRAD, 30.11.2009   

 
 
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                Contrasemnează              
                Groza Liviu                                           
                                                                                 SECRETAR  
  
                                       Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:   15  voturi ,,pentru” , 1 consilier absent motivat ( Costina Ionel Zeno), 1 consilier şi-a dat demisia (Uibariu Maria 

Lăcrămioara)                                                                        

 


