ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR.4/2012

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor Tehnico - Economici şi a Planului de tarife
privind Proiectul ,, Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”
Consiliul Local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere Expunerea de motive a primarului municipiului Brad prin care se propune aprobarea
Studiul de Fezabilitate, Indicatorii tehnico-economici şi Planul Anual de Evoluţie a Tarifelor privind proiectul „
Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Hunedoara”.
Ţinând 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 conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare, a Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificările şi completările ulterioare şi a H.G.R. nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilităţi publice,
În temeiul prevederilor art.12, 13, art. 36 alin. 4 lit.,,d şi f” şi art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art.1 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi Indicatorii tehnico-economici din cadrul Proiectului
,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”, conform Anexelor 1 şi 2, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la Art. 1. se asigură din:
Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la
bugetul local, contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare
Internaţionale sau bănci comerciale, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 - Se aprobă Planul Anual de Evoluţie a Tarifelor (pentru perioada 2012-2015) aferent Proiectului
,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”, conform Anexei 3 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 - Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA PREST HUNEDOARA”, cu
sediul în Deva, Calea Zarandului, nr.43, al cărei membru este municipiul Brad, să semneze actul adiţional la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, prin Preşedintele
Asociaţiei, în numele şi pe seama municipiului Brad.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, investiţii – Primăria Brad
- Compartiment ULM Brad – Primăria Brad
- ,,AQUA PREST HUNEDOARA”

BRAD, 31.01.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ştefan Bogdan Mihai

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut: 17 voturi ,,pentru”
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