
 

        R O M Â N I A                                        

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                    

    MUNICIPIUL BRAD                                                                               

    CONSILIUL LOCAL    

    

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 64/2019 

privind  aprobarea achitării cotizaţiei datorată de către Municipiul Brad, în 

calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

 ,,AQUA PREST HUNEDOARA” pentru anul 2019 

 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 68/11573/22.05.2019 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE  nr. 67/11572/22.05.2019 a Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune aprobarea plăţii cotizaţiei datorată de către Municipiul 

Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA 

PREST HUNEDOARA” pentru anul 2019; 

Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 

66/11532/22.05.2019, respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 35/11566/27.05.2019 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe; și raportul nr. 56/11569/27.05.2019 al comisiei 

pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor; 

 În conformitate cu prevederile art. 46 alin. 1 lit. a din O.G. nr. 26/2000 cu privire 

la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 din Legea  

nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 116/2008; 

  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. 1.  (1) – Aprobă achitarea cotizaţiei în cuantum de 1,40 lei/locuitor/an, 

respectiv suma de 21.706 lei/an datorată de către Municipiului Brad, în calitate de 

membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA” 

pentru anul 2019. 

      (2) - Valoarea anuală a cotizaţiei prevăzută la art. 1 a fost aprobată de 

către  Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ,,AQUA 

PREST HUNEDOARA” prin  Hotărârea nr. 14/2018. 

 Art. 2. - Decontarea acestor cheltuieli se face de la capitolul bugetar 51.02. - 

”Autorităţi publice ” cu încadrarea în limita creditelor bugetare aprobate.  



 

 

 

 Art. 3.  -  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. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor  

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

  Art. 5. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

    - Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara ; 

    - Primarului Municipiului Brad; 

   - Compartimentului unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor  

     Comunitare de Utilități  Publice; 

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

    - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST   

     HUNEDOARA”. 

        

 

 

Brad, 30.05.2019 

 

 

 

 

 

                                                                                              Contrasemnează 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                       SECRETAR 

      ANCUȚA FLORENTINA MIHEȚ                        CARMEN – IRINA BORA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 15 voturi “pentru” 

       

 


