ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 49/2015
privind constituirea Consiliului Tehnico - Economic al Municipiului Brad
şi aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al acestuia
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Brad prin care se propune
constituirea Consiliului Tehnico - Economic al Municipiului Brad şi aprobarea Regulamentului de
Organizare si Funcţionare al acestuia;
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 art. 42 din Legea 500/2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi ale Ordinului nr.
863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii si lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d şi art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Constituirea la nivelul Municipiului Brad a Consiliului Tehnico-Economic, ca organ
consultativ pe lângă Consiliul Local al Municipiului Brad, conform Anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Tehnico - Economic
al Municipiului Brad, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul Urbanism,
Amenajarea Teritoriului Investiţii.
Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului Investiţii;
- Compartimentului Resurse Umane;
- membrilor Consiliului Tehnico - Economic prevăzut în Anexa nr.1.
Brad, 30.04.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile Podaru
cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 16 voturi „pentru”
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