
R O M Â N I A                                                                   

JUDEŢUL HUNEDOARA                                     

    MUNICIPIUL BRAD                                                                              

    CONSILIUL LOCAL    

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 45/2018 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2016 privind  aprobarea 

cofinanţării şi a contribuţiei proprii a Consiliului Local al Municipiului Brad la 

Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 

 în judeţul Hunedoara” aferente Fazei a II-a 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 41/210/12.03.2018 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 40/211/12.03.2018 a Primarului Municipiului Brad prin care 

se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2016 privind aprobarea 

cofinanţării şi a contribuţiei proprii a Consiliului Local al Municipiului Brad la Proiectul 

„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” aferente 

Fazei a II-a; 

Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 47/229/ 19.03.2018, 

respectiv al  Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 33/263/28.03.2018 al comisiei de studii economice, 

prognoze, buget, finanțe și raportul nr. 40/266/26.03.2018 al comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, ale art. 44 alin.1 și ale art. 

45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b şi lit. d şi  ale art. 45 alin. 2 lit. a  din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi  ale art. 11 alin. 4  din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.  I. -  Art. 2 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2016 se va modifica și va 

avea următorul conținut: 

„ Art. 2. -  (2) Suma precizată la alin. 1 va fi prevăzută în bugetul Municipiului Brad, 

după semnarea contractului de finanțare privind fazarea proiectului, pe parcursul 

implementării fazei a II-a, în perioada 2016-2018”. 

Art. II. - Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2016 rămân 

neschimbate.  

 

 

 



Art. III. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul 

Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

 Art. IV. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor  

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.  

 Art. V. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

   -     Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara ; 

   -     Primarului Municipiului Brad; 

   -     Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

   - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA”; 

   -     S.C. APA PROD S.A. DEVA. 

 

 

 

 
 

Brad, 29.03.2018 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Contrasemnează 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           SECRETAR 

   HUIEȚ PETRU – VOICU                                CARMEN – IRINA BORA 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru” 



 


