
          ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 105 /2014
privind actualizarea  şi modificarea  Documentaţiei tehnico-economice  şi a Devizului general

pentru obiectivul de investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare” DC16  Brad - (DN76) –
Ruda Brad km 2+100 - km 5+400 municipiul Brad, judeţul Hunedoara

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului Municipiului Brad prin care se propune

actualizarea şi modificarea  Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de
investiţii „Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare D.C. 16 Brad - (DN 76) –  Ruda Brad km 2+100- km 5+400
municipiul Brad, judeţul Hunedoara  aprobate prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 42/2010.

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Brad;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
ale Ordinului M.D.R.A.P nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală şi ale Ordinului nr. 1569/2014  pentru modificarea, completarea şi înlocuirea
Anexei la Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.
632/2014 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea
Programului naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul Hunedoara, pentru anul 2014.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,d” şi 45 alin. 2, lit. a şi e din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 - Se actualizează  şi se modifică  Documentaţia tehnico-economică „Îmbrăcăminţi bituminoase
uşoare D.C. 16 Brad - (DN 76) –  Ruda Brad km 2+100- km 5+400 municipiul Brad, judeţul Hunedoara,
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se actualizează şi se modifică  Devizul General al investiţiei având o valoare totală de
912.404   lei inclusiv TVA din care C+M este de 794.497  lei inclusiv TVA, conform Anexei nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 -  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Investiţii.

Brad, 18.09.2014

                                                                                                        Contrasemnează
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     SECRETAR
             Mihai Mureş                                                                  Carmen-Irina Bora

  cvorumul necesar:  9 voturi
  sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 9  voturi „pentru”


