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

  
H O T Ă R Â R E A  NR. 27/2011* 

privind  prelungirea contractului de asociere nr. 4032/02.03.2009 între Consiliul local al 
municipiului Brad şi  A.S. ,,Michael Autosport” Brad  şi alocarea unei sume  acestei asociaŃii pentru 

anul 2011 
 
  Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 

 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului municipiului Brad prin care 
se propune prelungirea contractului de asociere nr. 4032/02.03.2009 între Consiliul local al 
municipiului Brad şi  A.S. ,,Michael Autosport” Brad precum şi  alocarea unei sume din bugetul 
municipiului Brad pe anul 2011  domnului Mihai Cîmpeanu reprezentantul AsociaŃiei Sportive 
„Michael Autosport” Brad pentru participarea la competiŃiile sportive din cadrul  Campionatului   
NaŃional de Raliuri şi Viteză pe traseu montan, grupa A în anul 2011.  

łinând 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 finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 69/2000 a educaŃiei şi sportului cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Contractului de asociere nr. 4032/02.03.2009 între Consiliul local al 
municipiului Brad şi A.S. ,,Michael Autosport” Brad. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit.,,a”, pct. 5, pct. 6  şi prevederile art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 Art. 1 – Se  aprobă  prelungirea contractului de asociere nr. 4032/02.03.2009 între Consiliul 
local al municipiului Brad şi  A.S. ,,Michael Autosport” Brad până la data de 31.12.2011. 

Art. 2 - Se aprobă  alocarea sumei de 5 000  lei din bugetul municipiului Brad pe anul 2010 de 
la capitolul bugetar 67.02 – cultură, recreere şi religie, subcapitol sport, domnului Mihai Cîmpeanu 
reprezentant al AsociaŃiei Sportive „Michael Autosport” Brad pentru participarea la competiŃiile 
sportive din cadrul  Campionatului  NaŃional de Raliuri şi Viteză pe traseu montan, grupa A în anul 
2011. 

Art. 3 – Se împuterniceşte primarul municipiului Brad pentru a semna actul adiŃional la 
contractul de asociere nr. 4032/02.03.2009. 
 Art. 4  - Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Serviciul buget, finanŃe, contabilitate – Primăria municipiului Brad 
- AsociaŃiei Sportive „Michael Autosport” Brad   
 

BRAD, 28.02.2010   
                                                     
  
        PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                      Contrasemnează                   
                                                                                          SECRETAR 
             Podaru Vasile                                              
                                                                                                                                                    Epure Agnes 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru” ,  1 consilier absent motivat (Groza Liviu) 


