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

     
       
                          H O T Ă R Â R E A  NR. 20 /2008* 
            privind aprobarea încheierii acordului de asociere între Consiliul 
local al municipiului Brad şi Ministerul Dezvoltării  Lucrărilor Publice şi  

LocuinŃelor 
 

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a domnului consilier Kiszely Fabius Tiberiu 

prin care se propune încheierea acordului de asociere între Consiliul local al municipiului Brad şi 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor. 

 În conformitate cu prevederile art. 8 lit. c  din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de  
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, a HGR nr. 1393/2007 privind 
alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităŃilor 
administraŃiei publice locale şi a OUG nr. 31/2005 pentru aprobarea Contractului de finanŃare dintre 
România şi banca Europeană de InvestiŃii – Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici 
şi mijlocii  din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 7 lit,,a” şi art. 45  din Legea administraŃiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată 
 

                         H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 –  Se aprobă încheierea unei asocieri între Consiliul Local al municipiului Brad şi 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor pentru realizarea contractului de achiziŃie 
publică ,, Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă – Finalizarea obiectivelor de investiŃii din 
localitatea Brad, judeŃul Hunedoara, finanŃate prin programul Phare 2002/SAMTID – faza I” 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se împuterniceşte primarul municipiului Brad pentru a încheia acordul de asociere 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 –  Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 
- Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor 

 
  

 BRAD, 30.01.2008 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                              Contrasemnează                                   
  Sim Mihaela Dorina                  SECRETAR             
                            
                                         Epure  Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,, pentru”  , 1 consilier învoit (Gligor Dorin Oliviu) 

 


