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

H O T Ă R Â R E A NR.33/2014
privind aprobarea realizării Proiectului  „Educaţie pentru tineri - sinergie pentru viitor,

Brad  judeţul Hunedoara”

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului Municipiului Brad prin care se

propune aprobarea bugetului Proiectului „Educaţie pentru tineri - sinergie pentru viitor, Brad judeţul
Hunedoara” în scopul integrării sociale şi profesionale a tinerilor vulnerabili din Municipiul Brad  aflaţi
în situaţii de risc definite prin Ghidul de finanţare, constituiţi într-un  grup-ţintă,

În conformitate cu prevederile cu prevederile art.20, alin.,1, lit. i din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Apelul pentru Propuneri de  Proiecte
„Sinergii pentru viitor – tineri în situaţii de risc”, precum şi Regulamentul de implementare a
mecanismului Financiar European pentru Spaţiul Economic European 2009-2014,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin.2 lit.,,c şi e”, alin. 6 lit.,,a” pct. 5, alin. 7 lit.,,a” şi art.
45 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 – Se aprobă realizarea Proiectului „Educaţie pentru tineri - sinergie pentru viitor, Brad,
judeţul Hunedoara”.

Art.2. - Se aprobă  bugetul Proiectului „Educaţie pentru tineri - sinergie pentru viitor, Brad,
judeţul Hunedoara” în valoare de 2.682.028,00 lei, cu finanţare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului
Economic European 2009-2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 3 - Municipiul Brad, în calitate de promotor de proiect, îşi asumă obligaţia de întreţinere a
obiectivului rezultat din execuţia proiectului.

Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul
Implementare Proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Art.5 -  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Compartimentul Implementare Proiecte.

                                                                   BRAD, 06.03.2014

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ Contrasemnează
          Mirică Ioana Camelia SECRETAR

Bora Carmen Irina

 *cvorumul necesar: 11 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute:  11 voturi ,,pentru”


