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

H O T Ă R Â R E A  NR. 42/2009* 
 privind aprobarea contractării prin licitaŃie a unui împrumut sub formă de linie de credit 
  în sumă de până la 5.800.000  lei  în vederea acoperirii unor cheltuieli cu realizarea  

investiŃiei ,,Reabilitare Infrastructură municipală - strada Decebal Brad” prin Programul  
OperaŃional Regional (POR)  2007 -2013 axa prioritară 2.1 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
  Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune  aprobarea contractării  prin licitaŃie a unui împrumut sub formă de linie de credit în sumă 
de până la 5.800.000 lei  în vederea acoperirii unor cheltuieli cu realizarea investiŃiei ,,Reabilitare 
Infrastructură municipală - strada Decebal Brad” prin Programul OperaŃional Regional (POR) 2007 
-2013 axa prioritară 2.1 potrivit căruia bugetul local suportă 2 % din cheltuielile eligibile şi TVA 
iar 98% din cheltuielile eligibile respectiv 5.788.198 lei reprezintă componenta nerambursabilă din 
POR care se obŃin prin deconturi parŃiale şi cereri de plată. 
 În conformitate cu prevederile art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare.   

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit ,,b” 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 contractarea prin licitaŃie a unui împrumut sub formă de linie de credit  

în sumă de până la 5.800.000 lei în vederea acoperirii unor cheltuieli cu realizarea investiŃiei 
,,Reabilitare Infrastructură municipală - strada Decebal Brad” prin Programul OperaŃional Regional 
(POR)  2007 -2013 axa prioritară 2.1. 

Art. 2 – Se împuterniceşte domnul Florin Cazacu primarul municipiului în vederea 
semnării contractului de împrumut cu câştigătorul licitaŃiei şi a contractelor de garanŃie aferente 
sumei împrumutate. 

Art. 3 – Se aprobă instituirea unei ipoteci imobiliare asupra imobilelor înscrise în CF nr. 
4717 nr.top 7579/1; CF nr.634/N nr.cadastral 1353 şi CF nr.444 N nr. cadastral 1012/2 NC 1176   
aflate în domeniul privat al municipiului Brad. 
   Art. 4 -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Viceprimarului municipiului Brad 
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate  
- Compartimentului relaŃii publice şi integrare europeană 

 
 
     BRAD, 29.05.2009   

 
 

       PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
  Ciur Gheorghe                                              Contrasemnează 
             SECRETAR  
                         Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”   

 


