
        R O M Â N I A                                                                                                        
JUDEłUL HUNEDOARA                          
   MUNICIPIULUI BRAD                                                                     
     CONSILIUL LOCAL          

      
       

          H O T Ă R Â R E A  NR. 68/2008* 
privind încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local al 

 municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Pinochio”Brad 
 
 

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

propune  încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul local al municipiului Brad şi Grupul de 
iniŃiativă ,,Pinochio”Brad înregistrat în registrul special al Consiliului local al municipiului Brad sub 
nr. 11/16.04.2008 ca persoană juridică având la bază procesul verbal de constituire al acestuia pentru 
implementarea microproiectului  SGM denumit ,,Teren de joacă şi recreere pentru copii”. 

În conformitate cu OUG nr. 94/2005 pentru modificarea şi completarea  OG nr. 40/2000 
privind acreditarea AgenŃiilor de credit în vederea  administrării fondurilor pentru acordarea de 
microcredite şi  Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de Împrumut dintre România şi 
banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare pentru finanŃarea Proiectului privind 
închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică, semnat la 28 ianuarie 2005. 

În temeiul prevederilor art. 36  alin. 7 lit,,a” şi art. 45  din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată. 
 

                              H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 
         Art. 1 – Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliului local al 

municipiului Brad şi Grupul de iniŃiativă ,,Pinochio” Brad pentru implementarea microproiectului  
SGM denumit ,,Teren de joacă şi recreere pentru copii” . 

   Art. 2- Se aprobă conŃinutul Acordului de parteneriat încheiat între părŃile prevăzute la 
articolul 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Se împuterniceşte primarul municipiului Brad pentru a semna acordul de parteneriat.  
 Art. 4 –  Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentul relaŃii cu publicul, integrare europeană 
- Grupul de iniŃiativă ,, Pinochio” Brad 
  

 
 BRAD, 29.04.2008 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                   
   Bălău Nicolae                                        SECRETAR           
                              
                                          Epure  Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru” şi 1 consilier demisionat ( Radovici Teofil Emilian) 

 


