ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD
PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 172 din 28.10.2021

privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brad 2021 - 2027

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) Ghidul Solicitantului Condiții Speci ce de accesare a fondurilor din Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014 - 2020, aferent cererii de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 –
less);
b) Legea nr. 350/2001
modificările ulterioare;

privind

amenajarea

teritoriului

şi

urbanismul

cu

completările

și

c) Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a
documentațiilor de urbanism;
d) art. 120 și art. 121 din Constituția României;
e) art. 3 și art. 4 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
și ratificată de România prin Legea nr. 199/1997;
f) Legea - cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare;
g) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
h) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

i) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile speci ce aplicabile
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
j) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (b), lit. (c) și lit. (d), alin. (4) lit. (e), alin. (7) lit. (b) și lit. (c) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de:
- faptul că acest document a fost un obiectiv speci c Proiectului”Consolidarea Capacității
Administrative a UAT Municipiul Brad” cod SIPOCA 798/SMIS 136172;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD

adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. - Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare urbană a Municipiului Brad 2021 - 2027, conform
Anexei care va face parte integrantă din hotărâre.
Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul
Implementare proiecte din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Art. 3. - Prezenta hotărâre poate atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefectului Judeţului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Compartimentului Implementare Proiecte.
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