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

H O T Ă R Â R E A  NR.159/2009* 
 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 70/2007 privind   
aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reabilitarea staŃiei de epurare 

ape uzate din municipiul Brad jud. Hunedoara” 
 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
  Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune modificarea articolului 2 din  Hotărârea Consiliului local nr. 70/2007 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate ,,Reabilitarea staŃiei de epurare ape uzate din municipiul Brad jud. 
Hunedoara” realizat din Fonduri PHARE – 2005 – Coeziune Economică Socială. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,d” 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 modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului local nr. 

70/2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reabilitarea staŃiei de epurare ape uzate din 
municipiul Brad jud. Hunedoara” care va avea următorul cuprins: 

     (1) -  Se aprobă Devizul General al obiectivului de investiŃii ,,Reabilitarea staŃiei de 
epurare ape uzate din municipiul Brad jud. Hunedoara” realizat din Fonduri PHARE – 2005 – 
Coeziune Economică Socială în valoare totală de 1.149.541,96 Euro fără TVA din care valoarea 
cofinanŃării de la bugetul local în suma de 233.764,46 Euro reprezentând 20,34% din valoarea 
obiectivului de investiŃii. 

      (2) - TVA  de 19% ca şi cheltuială neeligibilă se suportă de la bugetul local 
urmând  a se recupera conform legii.     
    Art. 2 -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Viceprimarului municipiului Brad 
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate 
- Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiŃii 

 
  
     BRAD, 29.12.2009   

 
 

     PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                    
Hărăguş Marin Constantin                                            SECRETAR 

                        Epure Agnes 
 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15  voturi ,,pentru”, 2 consilieri absenŃi  motivaŃi ( Costina Ionel Zeno, Circo Aurel Vasile)                                                     

 


