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

   H O T Ă R Â R E A  NR.43/2011* 

privind  aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între  Consiliul 
local al municipiului Brad  şi  S.C. SMART TRENING SOLUTIONS SRL 

BUCUREŞTI 
   

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  primarului municipiului Brad, prin care se propune 
aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între  Consiliul local al municipiului Brad şi S.C. 
SMART TRENING SOLUTIONS SRL BUCUREŞTI , având ca scop implementarea Proiectului ,, 
Centrul Zonal de formare profesională, informare şi asistenŃă în dezvoltarea carierei” ID 75784, 
proiect cofinanŃat din FSE prin POSDRU 2007- 2013 pentru organizarea unor cursuri de calificare 
gratuite în meseriile de fasonator mecanic, motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură, dulgher 
– tâmplar- parchetar, gaterist la tăiat buşteni, competenŃe informatice, comunicare în limba engleză şi 
competenŃe antreprenoriale. 

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 temeiul prevederilor art. 36 alin 1, alin. 2  lit.,,e”, alin. 7 lit.,,a” şi  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 încheierea unui Contract de colaborare între  Consiliul local al 
municipiului Brad  şi  S.C. SMART TRENING SOLUTIONS SRL BUCUREŞTI, cu sediul în 
Bucureşti , str. Aleea Poiana Cernei nr. 1 bloc Z 4 etaj 5 ap.35  sector 6 Cod poştal 061551, având ca 
scop organizarea unor cursuri de calificare gratuite în meseriile de  fasonator mecanic, motorist la 
motoagregate şi maşini în silvicultură, dulgher – tâmplar- parchetar, gaterist la tăiat buşteni, 
competenŃe informatice, comunicare în limba engleză şi competenŃe antreprenoriale.   

Art. 2 -  Contractul de colaborare se încheie la data adoptării prezentei hotărâri şi este valabil  
până la data de 31.10.2012. 

Art. 3 - Se împuterniceşte primarul municipiului Brad – domnul Florin Cazacu pentru 
semnarea  Contractului de colaborare. 

Art. 4– Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva                            
- Primarului municipiului Brad    
-   Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei Brad 

           -   S.C. SMART TRENING SOLUTIONS SRL BUCUREŞTI, 
 

   Brad, 30.03.2011     
              

PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ            CONTRASEMNEAZĂ 
                               

                  SECRETAR 
    Radovici Teofil Emilian 
                 Epure Agnes 
 
 
    
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”    


