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MUNICIPIUL BRAD Mihaela David
CONSILIUL LOCAL
Nr. 98/211/01.07.2016

P R O I E C T   D E H O T Ă R Â R E
pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2015 de aprobare a Documentaţiilor  tehnico-
economice  pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ ” din  municipiul

BRAD, judeţul Hunedoara

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 92/210/01.07.2016 a Primarului

Municipiului Brad pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2015 de aprobare a
Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PIAŢA
AGROALIMENTARĂ ” din  municipiul BRAD, judeţul Hunedoara;

În conformitate cu prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
actualizată,  ale art. I pct. 28 din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
10/1995 privind calitatea în construcţii, şi ale art. 11 alin. 2 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,d” , art. 45 alin. 2, lit. a şi e şi art.115 alin.1 lit. b   din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 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. I. – Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 110/2015 se modifică şi va avea
următorul conţinut:

,, Se aprobă Devizul General, în valoare de 1.421.454,61 lei cu T.V.A., echivalent a 314.307
Euro, din care C+M = 1.003.698 lei cu T.V.A. echivalent a 221.934 Euro cu T.V.A., conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. – Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local Brad nr. 110/2015 rămân
neschimbate.

Art. III. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Biroul Urbanism
Amenajarea Teritoriului Investiţii.

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:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Investiţii

Iniţiator:
P R I M A R

Florin Cazacu
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Nr. 98/210/01.07.2016
E X P U N E R E   D E  M O T I V E

pentru modificarea art.2 din Hotărârea  Consiliului  Local nr. 110/2015 de aprobare a Documentaţiilor
tehnico-economice  pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ ”

din  municipiul BRAD, judeţul Hunedoara

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2015 s-a aprobat Devizul General al obiectivului
„MODERNIZARE PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ BRAD”, în valoare de 1.369.166 lei cu TVA.

Devizul General a fost însoţit de devizele pe obiecte, potrivit listelor de cantităţi rezultate din
antemăsurători în faza de proiectare.

Pe parcursul execuţiei s-a constatat necesitatea unor corecţii în listele de cantităţi de lucrări
aferente construcţiei şi arhitecturii halei, constând în subestimări din faza de proiectare, precum şi
îmbunătăţiri funcţionale privind maximizarea utilizării luminii naturale în hală. Aceste corecţii au
făcut obiectul  Dispoziţiei de şantier nr. 1, care nu a necesitat majorarea valorii Contractului de lucrări,
întrucât au avut acoperire în capitolul „Cheltuieli diverse şi neprevăzute”.

Cu referire la obiectele „Instalaţii” şi „Dotări” din Devizul General aprobat, se constată
necesitatea următoarelor corecţii:

1. Recentele inundaţii, din perioada 14-20 iunie 2016, au demonstrat subdimensionarea reţelelor
de canalizare pluvială şi menajeră, precum şi necesitatea redirecţionării acestora spre alte
puncte de descărcare în colectoare (în loc de Hanul Pieţei, Str. Avram Iancu, în aval de
Supermarketul Lidl - a se vedea Plan situaţie, Planşa AC-02 REV.1). Valoarea suplimentară
este de 61.630 lei.

2. Branşamentul electric existent nu corespunde sporului de putere de 140 kW, ca urmare a
instalării unor mari consumatori care să asigure climatizarea  duplex iarnă/vară a halei.
Valoarea suplimentară este de  5.722 lei pentru avizul de racordare şi de 21.357 lei pentru
execuţia propriu-zisă.

3. Dotările, în mare parte  respectă lista din proiect, dar pentru unele poziţii preţurile unitare din
devizul aprobat au fost preluate din cataloage depăşite, în timp ce preţurile de piaţă actuale
comportă suplimentare justificată.
Ţinând cont de cheltuielile efectuate cu proiectarea, dirigenţia de şantier, taxe pentru avize,

cote  pentru Inspectoratul  de Stat în Construcţii, avansul la contractul de lucrări aferente anului 2015,
precum  şi de diferenţele dintre Notele de Lucrări Suplimentare şi Notele de Renunţare, dar şi
diferenţele de preţ unitar la unele dotări, valoarea Devizului General  aprobat prin Hotărârea de
Consiliu Local nr. 110/2015 necesită o suplimentare cu 52.288,61  lei.

Considerând pe deplin justificată suplimentarea calculată, se impune modificarea art. 2 din
Hotărârea  Consiliului Local nr. 110/2015, în sensul aprobării valorii Devizului General de
1.421.454,61 lei, precum şi suplimentarea alocaţiei bugetare pentru acest obiectiv, cu finanţare
integrală din venituri proprii.

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de
hotărâre în forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, actualizată,  ale art. I pct. 28 din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, şi  ale art. 11 alin. 2 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.
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