
        R O M Â N I A                                                     

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                               

    MUNICIPIUL BRAD                                                                         

    CONSILIUL LOCAL  

    

 

H  O T  Ă  R  Â  R  E  A  nr. 118/2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2016 privind aprobarea încheierii unui 

Acord de parteneriat între Municipiul Brad şi  Asociaţia non-profit „L&C Consulting”, 

 modificată prin H.C.L. nr. 73/2017 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 115/11629/17.08.2020  și  REFERATUL DE 

APROBARE nr. 115/11628/17.08.2020 al Primarului Municipiului Brad prin care se propune modificarea 

Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2016 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 

Municipiul Brad şi  Asociaţia non-profit „L&C Consulting”, modificată prin H.C.L. nr. 73/2017; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 122/11711/20.08.2020, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 73/11794/26.08.2020 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe și 

raportul nr. 105/11799/24.08.2020 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;  

 În conformitate cu prevederile Cap. II – Condiţii pentru solicitarea finanţării, 2.1. Reguli generale 

privind solicitanţii, 2.1.1. Eligibilitate solicitant şi parteneri din Ghidul solicitantului – Condiţii generale – 

POCU 2014-2020,  ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și  a Normelor de aplicare ale O.U.G. 

nr. 40/2015 aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 

În temeiul prevederilor  art. 129 alin. 2 lit. d și e,  alin. 7 lit. i, alin. 9 lit. a, art. 139  alin. 3 lit. f  

precum și ale art. 196 alin. 1 lit. a din  O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată, 

 

  

HO T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I. -  Se aprobă  modificarea art. 3 din Anexa la H.C.L. nr. 120/2016 modificată prin H.C.L. nr. 

73/2017 astfel încât va avea următorul conținut: 

 ” Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

            …….3)Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum 

este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de proiect (Partener 

1) 

0 lei 

0  (%)  

Partener 2 347,819.52 lei 

5  (%) 

Partener 3 547.945,14 lei 

2  (%) 

Partener 4 30,038.12 lei 

2  (%) 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG 

nr. 93/2016.” 

Art. II. – Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 120/2016, 

modificată prin H.C.L. nr. 73/2017,  rămân neschimbate. 



Art. III.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul 

Implementări Proiecte. 

Art. IV.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art.  V.   - Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Prefectului Judeţului  Hunedoara; 

  - Primarului Municipiului Brad; 

  - Compartimentului Implementări Proiecte, 

  - Asociaţiei  non-profit „L&C Consulting”.  

 

  

Brad, 27.08.2020 

                                   

                                      

                                                                                                                                                         

                                                                                              
                                              

                                                                            Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                               SECRETAR GENERAL  

                     Ionel – Daniel Adam                                                            Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru”    
 

 

 


