
         R O M Â N I A                                                 

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                       

     MUNICIPIUL BRAD                                                                                 

    CONSILIUL  LOCAL    

    

 

H  O T  Ă  R  Â  R  E A  NR. 206/2020 

privind aprobarea asocierii între UAT Municipiul Brad (partener) și ADR Vest (beneficiar) pentru 

proiectul ”Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate  

din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană,  

centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism,  

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes  

județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură” 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 207/11629/22.12.2020   și REFERATUL DE 

APROBARE  nr. 207/11628/22.12.2020  al Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea 

asocierii între beneficiar (ADR Vest) și partener (UAT Municipiul Brad) pentru proiectul ”Sprijin la nivelul 

Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 209/11711/22.12.2020, 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. 113/11794/22.12.2020 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe; raportul 

nr. 40/11796/22.12.2020 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 169/11799/22.12.2020 al comisiei 

pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor și raportul nr. 98/11801/225.12.2020 al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat;  

  În conformitate cu prevederile Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1, 

Acțiunea 1.1.1. ”Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, 

POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”, precum și ale H.G. nr. 

93/2016 privind aprobarea 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. e, alin. 9 lit. a şi ale art. 139 alin. 3 lit. a și lit. f și ale art. 196 

alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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. - Se aprobă asocierea Municipiului Brad cu Agenția Regională de Dezvoltare a Regiunii Vest în 

vederea realizării în comun a proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de 

proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 

ocolitoare și / sau drumuri de legătură”. 

Art. 2. – Se aprobă conţinutul  Acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului menționat la art. 1, 

conform Anexei care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art. 3. - Se aprobă alocarea sumei de 4.095,03 lei din bugetul local al Municipiului Brad pe anul 2020, 

de la capitolul bugetar 70.02 – ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, de la obiectivul de investiții 

”Documentații tehnico-economice”, reprezentând contribuția Municipiului Brad de 2% din cheltuielile eligibile. 

Art. 4.  – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, să semneze Acordul de 

parteneriat prevăzut la art. 2. 

Art. 5.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul Buget, Finanțe, 

Contabilitate, Taxe și Impozite Locale și Compartimentul Relații Publice din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Art. 6. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art.  7.  - Prezenta hotărâre se comunică: 

 - Prefectului Judeţului  Hunedoara; 

 - Primarului Municipiului Brad; 

 - Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale; 

 - Compartimentului Implementare Proiecte; 

 - Agenției Regionale de Dezvoltare a Regiunii Vest. 

 

                    

Brad, 22.12.2020 

 

                                            

 

 

                  

                              Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                   Ionel - Daniel Adam                                                Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 
sistemul de vot: deschis 
număr voturi obținute: 16  voturi “pentru”       
 


