ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 141/2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 privind aprobarea
Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico –Economici pentru
obiectivul de investiţii„Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC
a Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul
Operaţional Regional2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară
3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 142/210/09.11.2017 și EXPUNEREA DE
MOTIVE nr. 141/211/09.11.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a
Indicatorilor Tehnico –Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului
Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea solicitării
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa
Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice;
Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 144/526/09.11.2017, respectiv al
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea
de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale, ale O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 363/2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fondurile publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 486 alin. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulteriore şi ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. „a” ş i ,,d” ş i 45 alin.2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 administraţ iei publice locale

republicată , cu modifică rile ş i completă rile

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. 1. - Se aprobă Documentaţia Tehnico - Economică şi Indicatorii Tehnico – Economici
pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a
Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020,Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de
Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice, modificată, conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul
Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale şi Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi
Investiţii.
Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Investiţii;
- Compartimentului Relații Publice.

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ioan Hărăguș

cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 11 voturi „pentru”,

SECRETAR
Carmen – Irina Bora

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
Nr. 142/210/09.11.2017

AVIZAT
SECRETAR
Carmen –Irina Bora

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 privind aprobarea
Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico –Economici pentru
obiectivul de investiţii
„Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului
Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional
Regional
2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3,
Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice
Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 141/211/09.11.2017 a Primarului Municipiului
Brad prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 privind aprobarea
Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico –Economici pentru obiectivul de
investiţii „Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal
Brad, județul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,Apelul
de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B –
Clădiri Publice ;
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional
2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea
de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale, ale O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 363/2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fondurile publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 486 alin. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulteriore şi ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. „a” ş i ,,d” ş i 45 alin.2 lit. a din Legea
nr. 215/2001 administraţ iei publice locale republicată , cu modifică rile ş i completă rile
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. 1. - Se aprobă Documentaţia Tehnico - Economică şi Indicatorii Tehnico – Economici
pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a
Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020,Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de
Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice, modificată, conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul
Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale şi Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi
Investiţii.
Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;

- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Investiţii;
- Compartimentului Relații Publice.
Iniţiator:
PRIMAR
Florin Cazacu
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
PRIMAR
Nr. 123/211/02.10.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 privind aprobarea
Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico –Economici pentru
obiectivul de investiţii
„Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului
Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional
Regional
2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3,
Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2017 s-a aprobat Documentaţia Tehnico Economică şi
Indicatorii Tehnico –Economici pentru obiectivul de investiţii
„Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului
Municipal Brad, județul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3,
Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice.
În cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de
finanțare, ca urmare a solicitărilor de clarificări din partea ADR VEST, din proiect au fost
eliminate o serie de lucrări.
Eliminarea lucrărilor privind rampa pentru persoane cu dizabilități, canalizarea
menajeră și căminele aferente precum și a lucrărilor pentru desfacerea mansardei duce la
modificarea Devizului General al obiectivului de investiții „Eficientizare energetică a
imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul
Hunedoara”, în sensul diminuării sumei totale.
În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Ghidului Solicitantului pentru
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea B – Clădiri Publice, ale O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr.
363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate
din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 486 alin. 6 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările și completările ulterioare şi ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
PRIMAR
Florin Cazacu

aferente

