
ROMÂNIA
JUDETUL  HUNEDOARA
   MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR.5/2012
privind aprobarea contribuţiei proprii a municipiului Brad la implementarea
Proiectului „ 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

contribuţiei proprii a municipiului Brad la implementarea Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de
apă  şi apă uzată în  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, a Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificările şi completările ulterioare şi a HGR nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv–cadru şi a
statutului-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, a
Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST” Hunedoara

În temeiul prevederilor  art. 12, art. 36 alin. 4 lit.,,f”, alin.6, lit.,,a”, pct.14 şi  art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art.1 - Se aprobă cofinanţarea de 1,876% din valoarea investiţiilor aferente Proiectului „Extinderea
şi  reabilitarea  infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”.

Art.2 -(1) Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Brad, în sumă de 1.036.202,4 lei fără TVA
(echivalent a 243.238 euro fără TVA), care reprezintă cheltuielile eligibile în procent de 1,876 din valoarea
investiţiilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului.
                                 (2) Suma precizată la aliniatul 1 va fi prevăzută în bugetul municipiului Brad, eşalonat, în
perioada 2012-2014.

 Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Compartimentul ULM – Primăria Brad
- ,,AQUA PREST” HUNEDOARA

Brad, 31.01.2012

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ

                  Ştefan Bogdan Mihai                        SECRETAR
                                  Galea Mirela

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


