
R  O  M  Â  N  I  A
 JUDEŢUL HUNEDOARA
     MUNICIPIUL BRAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 57/2012
privind aprobarea PROGRAMULUI  LOCAL  MULTIANUAL de creştere
 a performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din municipiul Brad

Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se

propune  aprobarea PROGRAMULUI LOCAL MULTIANUAL de creştere a performanţei energetice a
unor blocuri de locuinţe din municipiul Brad.

Ţinând cont de Referatul nr.7204/10.05.2012 al viceprimarului municipiului Brad, OUG nr.
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi a Normelor metodologice
de aplicare a acesteia , precum şi HGR nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice.

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.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 515/2002 pentru aprobarea
OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi a HCL nr. 9/2012 privind obligaţiile
şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna
gospodărire a municipiului Brad în anul 2012.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1  şi art. 45 alin. 2 lit.,,d şi e” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 – Se aprobă PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Brad cuprinse în Anexa  care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă alocarea sumei de 700 mii lei prin bugetele locale anuale, începând cu anul
2013, reprezentând cota - parte de 30% din valoarea lucrărilor de intervenţie pentru un număr mediu de 5
blocuri de locuinţe pe an.

Art. 3 – Primarul municipiului Brad va prelua responsabilitatea coordonatorului local al
PROGRAMULUI şi va îndeplini calitatea de autoritate contractantă.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului municipiului Brad
- Serviciul buget, finanţe, contabilitate

    BRAD, 30.05.2012

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ

Manea Iosif    SECRETAR
                      Galea Mirela

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


