
       R O M Â N I A                                                     A V I Z A T                     

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                        SECRETAR            

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                   Carmen - Irina Bora                   

    CONSILIUL LOCAL  

  Nr. 3/210/08.01.2018 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

  privind aprobarea  Documentaţiilor tehnico-economice și a Devizului general pentru obiectivul de 

investiţii „ MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR.4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” 
 

 

             Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 3/211/08.01.2018 a Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune privind aprobarea  Documentaţiilor tehnico-economice și a Devizului general pentru 

obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR.4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE 

ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”; 
 În conformitate cu prevederile Secţiunii a 3 – a din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap.III din H.G. nr. 907/2017 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, ale art.1 din Ordinul MAI nr. 124/2012 pentru aprobarea Regulamentului 

privind implementarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta de 

reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, precum și ale  H.G. nr. 462/2006 
pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al 

proiectului, republicată); 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,d” şi 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 administraţiei 

publice locale  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4  din Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1. - Se aprobă  Documentaţia Tehnico – Economică  pentru obiectivul de investiții                  

„MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR.4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL 

BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.  2. - Se aprobă Devizul General, în valoare de 1.722.139 lei cu TVA inclus,  din care C + M =  

1.336456 lei cu TVA. 

 Art. 3. - Se aprobă cuprinderea obiectivului de investiţii nominalizat la art. 1 în Lista Sinteză 

aferentă Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018 cu suma de 108.936 lei cu TVA,  reprezentând 

anul I de execuţie. 

            Art. 4. – Investiția nominalizată la art.1 va fi realizată de Municipiul Brad prin Programul 

”Termoficare  2006-2015, căldură și confort”, aprobat prin H.G. nr. 462/2006 și Ordinul MAI nr. 

124/2012, cu prelungire pentru perioada 2016-2020. 

            Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru 

Administrarea Domeniului Public şi Privat 

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: 

                      - Instituţiei Prefectului -  Judeţul   Hunedoara; 

                      - Primarului Municipiului Brad; 

                      - Serviciului  Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

                      - Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii. 

 

 

Iniţiator: 

PRIMAR  

 FLORIN CAZACU 

 



    R O M Â N I A                                                               

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

   MUNICIPIUL BRAD  

         P R I M A R 

Nr. 3/211/08.01.2018 

 

     E X P U N E R E   D E   M O T I V E 
  pentru aprobarea  Documentaţiilor tehnico-economice și a Devizului general pentru obiectivul de 

investiţii „ MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR.4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN 

MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” 
 

  
 Punctul Termic nr. 4 are o vechime de 45 ani, asigură energia termică pentru 258 apartamente, 

Cantina socială, Creșa de cartier și Laboratorul de analize medicale. 

Performanţele energetice ale utilajelor tehnologice şi ale reţelelor sunt cu mult depăşite, cu 

randamente scăzute şi pierderi mari de energie, gradul de uzură a echipamentelor tehnologice fiind de cca 

65-80%, iar a elementelor de construcţie este apreciat a fi cuprins între 30-80 %. 
În scopul continuării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a sistemului public de termoficare, 

având ca efecte finale diminuarea pierderilor tehnologice de energie termică, creşterea performanţelor 

economice  ale acestuia şi îmbunătăţirea confortului pentru utilizatorii sistemului a fost promovat  

Proiectul nr. 1019/2017,  elaborat de S.C. Gevis Proteam S.R.L. Deva  

 Proiectul de investiţii  vizează ample lucrări de reconfigurare și  reabilitare  cu conducte preizolate 

a reţelelor de agent termic primar şi secundar existente, precum şi modernizarea punctului termic PT 4 

prin echiparea cu module termice în plăci inoxidabile pentru încălzire şi apă caldă menajeră pentru 

apartamentele racordate, reabilitarea clădirii, compartimentarea acesteia şi a reţelelor de utilităţi proprii. 

  

Prin modernizarea propusă se vor obţine randamente energetice maxime, se vor diminua pierderile 

tehnologice din SACET cu cel puţin 3 %, în echivalent 47 t.e.p., se vor îmbunătăţii substanţial parametrii 

agentului termic, ceea ce va spori gradul de confort în locuinţe şi în spaţiile publice deservite. 

Aceasta investiție va fi realizată de  către Municipiul Brad prin Programul “Termoficare 2006-

2020, căldură şi confort”,  aprobat prin H.G. nr. 462/2006 şi Ordinul MAI  nr.124/2012.  

 Cuantumul sumei alocate de la bugetul de stat pentru cofinanțarea proiectului  prin Programul 

“Termoficare 2006-2020, căldură şi confort” este în limita a 70% din valoarea cheltuielilor eligibile ale 

proiectului.  

   Valoarea totală a investiției este de  1.772.139 lei cu TVA inclus, respectiv 1.491.165 lei fără 

TVA, din care C+M 1.336.456 lei  cu TVA inclus, respectiv 1.123.072 lei fără TVA . 

 Precizez că durata de execuție a investiției este de 8 luni însă achitarea contravalorii acesteia se va 

efectua, eșalonat, pe o perioadă de  2 ani (2018-2019). 

 Pentru anul I de execuţie din bugetul local  se va aloca suma de 108.936 lei cu TVA. 

  În contextul celor de mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre și propun plenului Consiliului 

Local Brad dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată. 

 Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Secţiunii a 3 – a din Legea  nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap. III din H.G. nr. 907/2017 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, ale art.1 din Ordinul MAI nr. 124/2012 

pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi 

confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, precum și 

ale  H.G. nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi 

înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată. 

 

 

P R I M A R 

Florin Cazacu 

 


