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P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea implementării proiectului “Bugetare participativă în municipiul Brad” 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 
 Având în vedere REFERATUL DE APROBARE nr. 20/02.02.2021 al consilierilor locali 

USR -  Brăndușan Melania Raluca,  Bufnilă Sergiu-Alin și Matei Raul Florin din cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Brad prin care se propune aprobarea implementării proiectului ”Bugetare 

participativă în municipiul Brad”;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrație publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a,  art. 139 alin. 3 lit. a și art. 

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

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

actualizată,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului “Bugetare participativă în municipiul Brad”, 

începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2021.  

 Art. 2.  (1) - Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, din bugetul local al Municipiul Brad, 

pentru proiectele selectate în cadrul proiectului ”Bugetare participativă în municipiul Brad”.  

                           (2) - Suma alocată va fi distribuită pentru un număr de 5 proiecte/an, cu o valoare de 

maximum 20.000 de lei/proiect.  

 Art. 3. - Se aprobă Regulamentul privind modul de derulare a proiectului cu titlul ”Bugetare 

participativă în municipiul Brad”, conform Anexei nr. 1 care va face parte integrantă din hotărâre.  

 Art. 4. - Se aprobă ”Formularul propunere de proiect” conform Anexei nr. 2 care va face 

parte integrantă din hotărâre.  

 Art. 5.  (1) - Se aprobă componența Comisiei de evaluare a proiectelor, care va analiza 

impactul, viabilitatea, eligibilitatea proiectelor din punct de vedere tehnic, juridic și financiar, 

comisie din care vor face parte 5 reprezentanți ai Compartimentelor de specialitate din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad și câte un reprezentant al partidelor politice din Consiliul 

Local, conform Anexei nr. 3 care va face parte integrantă din hotărâre.  

                 (2) - Reprezentanții Compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad vor fi desemnați prin dispoziția Primarului Municipiului Brad.  

 Art. 6. – Primarul Municipiului Brad, Compartimentul Relații Publice, Compartimentul 

Investiții și membrii Comisiei de evaluare desemnați la art. 5. vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri, conform competenţelor.  

 Art. 7. - Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului General al Municipiului Brad.  

 

Inițiatori: 

consilierii locali: 

Brăndușan Melania Raluca,  

 Bufnilă Sergiu-Alin,  

 Matei Raul Florin 


