
            R O M Â N I A                                                                   

     JUDEŢUL HUNEDOARA 

        MUNICIPIUL BRAD  

        CONSILIUL LOCAL 

             

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 144/2019 

privind  aprobarea Documentației de Avizare  a Lucrărilor de Intervenție, a  

indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor care nu se finanțează din  

Fondul  de Dezvoltare și  Investiții aferente obiectivului de investiții 

„REABILITARE DN 74, ÎN MUNICIPIUL BRAD,  

JUDEȚUL HUNEDOARA” 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 146/11573/15.10.2019 și  

REFERATUL DE APROBARE  nr. 145/11572/15.10.2019 al Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție, a  indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor care nu se finanțează din 

Fondul  de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții „REABILITARE DN 

74, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 147/11352/15.10.2019,  

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

 În conformitate cu  prevederile  art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele  publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 

114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri 

fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 

termene, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. d,  alin. 7 lit. n,  art. 139 alin. 1  și ale art. 

196 alin.1  din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată, 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 Documentația de Avizare  a Lucrărilor de Intervenție  pentru 

obiectivul de investiții „REABILITARE DN 74, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL 

HUNEDOARA”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.  2.  –  Se aprobă Devizul General al obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 

în valoare totală de 10.498.764,26  lei cu TVA, respectiv 8.835.918,04  lei fără TVA din 

care C+M  este de 9.097.636,29 lei cu TVA, respectiv 7.645072,51 lei fără TVA, 

conform Anexei 2 care va face parte integrantă din hotărâre. 

 Art. 3. -  Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții 

prevăzut la art. 1, conform Anexei 3 care va face parte integrantă din hotărâre. 



 Art.  4.   –  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu 

se finanțează din fond în valoare de  937.035,98 lei cu TVA, respectiv 787.425,20 lei fără 

TVA. 

 Art.  5. – Suma prevăzută la art. 4 se va cuprinde în Capitolul 84.02 –                      „ 

Transporturi ” din  Lista – Sinteză a Cheltuielilor de Investiții pe anul 2019. 

   Art. 6.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  

Compartimentul Investiții - Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții din 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

    Art.  7.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

           Art.   8.   -  Prezenta hotărâre se comunică:  

  - Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

  - Primarului Municipiului Brad; 

   - Compartimentului Investiții. 

 
 

 

Brad, 15.10.2019 

                                                                                                                                    

              

                       Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL  

                     Vasile Podaru                                                Carmen – Irina Bora 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 7 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 12 voturi “pentru” 

 


