ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL
încheiat azi, 18 septembrie 2014, cu ocazia şedinţei
Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de îndată s-a
făcut în data de 18 septembrie 2014 prin Dispoziţia nr. 466/18.09.2014 emisă de
Primarul Municipiului Brad, conform prevederilor art. 39, alin.4 şi ale art. 68 alin.1 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de 18 septembrie 2014.
La şedinţă au fost prezenţi 9 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie,
8 consilieri locali fiind absenţi (Ioan Hărăguş, Bogdan Mihai Ştefan, Fabius Tiberiu
Kiszely, Cristian Serafim Leucian, Angela Suciu, Florin Ioan Străuţ, Camelia-Ioana
Mirică, Mircea Incău).
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora, Secretar al Municipiului Brad .
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte domnilor consilieri pentru prezenţă
şi precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe de îndată este impusă de
prevederile O.U.G. nr. 28/2013 şi ale Ordinului MDRAP nr. 1851/09.05.2013 care
impun beneficiarului sumei alocate obligaţia de a actualiza documentaţiile tehnicoeconomice ale investiţiei cu adaptarea acestora la noile reglementări de ordin tehnic şi
financiar . Totodată precizează că prin Ordinul MDRAP nr. 1569/29.08.2014 s-a
aprobat suma de 250.000 lei, sumă care se alocă din Programul Naţional de
Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013, având destinaţia exclusivă a
continuării investiţiei.
Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40,
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen–Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia.
În continuare doamna Secretar, Carmen – Irina Bora, îl invită pe domnul
Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, să preia conducerea şedinţei.
Nemaifiind alte discuţii domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, îl roagă pe
domnul Primar, Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea şi modificarea Documentaţiei
tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi
bituminoase uşoare” DC-16 Brad - (DN76) – Ruda Brad km 2+100 - km 5+400
municipiul Brad, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
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2. Proiect de hotărâre privind actualizarea şi modificarea Documentaţiei
tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi
bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea Bradului –Potingani km 5+300- km
7+300 municipiul Brad, judeţul Hunedoara – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt suplimentări la
proiectul ordinii de zi.
Nefiind propuneri pentru suplimentarea proiectului ordinii de zi, domnul
Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, supune aprobării Ordinea de zi şi cu 9 voturi
„pentru”, se aprobă.
În continuare se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi astfel cum a
fost aprobată.
Punctul nr.1. Proiectul de hotărâre privind actualizarea şi modificarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de
investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare” DC-16 Brad - (DN76) – Ruda Brad
km 2+100 - km 5+400 municipiul Brad, judeţul Hunedoara.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin HCL nr. 42/2010 s-a
aprobat documentaţia tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul menţionat, între
reperele kilometrice 2+100-5+400, elaborată conform proiectului nr.110/2009. Prin
aceeaşi HCL s-a aprobat devizul general al investiţiei în valoare de 1.413.890 lei cu
TVA inclus.
Prin Ordinul MDRAP nr. 1569/29.08.2014 s-a aprobat suma de 250.000 lei ce
se alocă din Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013,
având destinaţia exclusivă a continuării investiţiei. Totodată, prin OUG nr. 28/2013 şi
Ordinul MDRAP nr. 1851/09.05.2013, beneficiarul sumei alocate are obligaţia de a
actualiza documentaţiile tehnico-economice ale investiţiei cu adaptarea acestora la
noile reglementări de ordin tehnic şi financiar.
În aceste condiţii, s-a solicitat proiectantului S.C. Procons Invest S.R.L.-Deva
să adapteze documentaţia iniţială la noile cerinţe.
Se precizeză că în anii 2012 şi 2013 s-au executat din resurse proprii 2
tronsoane de drum, de 800 m şi 400 m, astfel încât documentaţia actualizată se referă
la restul de executat, respectiv Km 3+300-Km 5+400, care va avea valoarea calculată
de 912.404 lei cu TVA inclus, iar structura rutieră se adaptează noului Normativ
Tehnic, care presupune o grosime a stratului de asfalt de 6 cm în loc de 5 cm, iniţial.
Pentru accesarea sumei alocate prin Ordinul MDRAP nr. 1569/29.08.2014, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus actualizarea şi modificarea
documentaţiei tehnico - economice şi a Devizului general pentru obiectivul
“ ÎMBRĂCĂMINŢI BITUMINOASE UŞOARE DC-16 BRAD (DN 76)-RUDA
BRAD, KM 2+100-KM 5+400, MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA ”,
conform documentaţiei anexate, invocând prevederile OUG nr. 28/2013, ale Ordinului
MDRAP nr. 1851/09.05.2013 şi ale Ordinului MDRAP nr. 1569/29.08.2014.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
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consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2, lit.a şi e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 9 voturi „pentru”, 8
consilieri locali absenţi (Ioan Hărăguş, Bogdan Mihai Ştefan, Fabius Tiberiu Kiszely,
Cristian Serafim Leucian, Angela Suciu, Florin Ioan Străuţ, Camelia-Ioana Mirică,
Mircea Incău) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2014 privind
actualizarea şi modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului
general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare” DC-16
Brad - (DN76) – Ruda Brad km 2+100 - km 5+400 municipiul Brad, judeţul
Hunedoara.
Punctul nr.2. Proiectul de hotărâre privind actualizarea şi modificarea
Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de
investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10 (DN76) – Valea Bradului –
Potingani km 5+300- km 7+300 municipiul Brad, judeţul Hunedoara.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
expunerea de motive în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, prin HCL nr. 43/2010 s-a aprobat
documentaţia tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul menţionat, între
reperele kilometrice 5+300-7+300, elaborată conform proiectului nr. 109/2009. Prin
aceeaşi HCL s-a aprobat devizul general al investiţiei în valoare de 1.560.990 lei cu
TVA inclus.
Prin Ordinul MDRAP nr. 1569/29.08.2014 s-a aprobat suma de 150.000 lei ce
se alocă din Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013,
având destinaţia exclusivă a demarării investiţiei în limita sumei alocate. Totodată,
prin OUG nr. 28/2013 şi Ordinul MDRAP nr. 1851/09.05.2013, beneficiarul sumei
alocate are obligaţia de a actualiza documentaţiile tehnico-economice ale investiţiei cu
adaptarea acestora la noile reglementări de ordin tehnic şi financiar.
În aceste condiţii, s-a solicitat proiectantului S.C. Procons Invest S.R.L.-Deva
să adapteze documentaţia iniţială la noile cerinţe.
Se precizeză că structura rutieră se adaptează noului Normativ Tehnic, care
presupune o grosime a stratului de asfalt de 6 cm în loc de 5 cm, iniţial, valoarea
actualizată fiind de 2.188.800 lei cu TVA inclus.
Pentru accesarea sumei alocate prin Ordinul MDRAP nr. 1569/29.08.2014, a
iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus actualizarea şi modificarea
documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul
”ÎMBRĂCĂMINŢI BITUMINOASE UŞOARE DC-10 (DN76) BRAD-VALEA
BRADULUI-POTINGANI, KM 5+300-KM 7+300, MUNICIPIUL BRAD,
JUDEŢUL HUNEDOARA ”, conform documentaţiei anexate, invocând prevederile
OUG nr. 28/2013, Ordinului MDRAP nr. 1851/09.05.2013 şi Ordinului MDRAP nr.
1569/29.08.2014.
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Domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Carmen - Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei
hotărâri, respectiv în mod deschis. Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare,
potrivit prevederilor art. 45 alin. 2, lit. a şi e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, respectiv 9 consilieri locali.
Nefiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre domnul Preşedinte de
şedinţă, Mihai Mureş, supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 9 voturi „pentru”, 8
consilieri locali absenţi (Ioan Hărăguş, Bogdan Mihai Ştefan, Fabius Tiberiu Kiszely,
Cristian Serafim Leucian, Angela Suciu, Florin Ioan Străuţ, Camelia-Ioana Mirică,
Mircea Incău) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2014 privind
actualizarea şi modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului
general pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare” DC-16
Brad - (DN76) – Ruda Brad km 2+100 - km 5+400 municipiul Brad, judeţul
Hunedoara.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte încă o dată domnilor consilieri
locali pentru participare.
Nemaifiind alte discuţii, domnul Preşedinte de şedinţă, Mihai Mureş, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 18.09.2014.
Brad, 18.09.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

MIHAI MUREŞ

CARMEN–IRINA BORA
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