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H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 152/2016 

privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico 

–Economici   pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a blocului A4, 

din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, în vederea sprijinirii eficienţei 

energetice şi a gestionării inteligente a energiei” în vederea solicitării prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de 

Investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale 

 

 

 

 
              Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 156/210/14.11.2016 şi 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 151/211/14.11.2016 a  Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico –

Economici   pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a blocului A4, din Municipiul 

Brad, Judeţul Hunedoara, în vederea sprijinirii eficienţei energetice şi a gestionării inteligente 

a energiei” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale;  

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr.147/239/14.11.2016, 

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. 16 şi art. 40 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea asociaţilor de proprietari, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 44 alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 

cadru a documentaţiilor tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţie; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. „a” şi ,,d” şi 45 alin. 1  din Legea 

nr. 215/2001 administraţiei publice locale  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. 1. - Se aprobă Documentaţia Tehnico - Economică pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitarea termică a blocului A4, din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, în vederea 

sprijinirii eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei” în vederea solicitării prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, 

Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale, cu Indicatorii Tehnico –Economici  prevăzuţi în  Anexa 

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 Relaţii Publice. 

 

 

 

 

  BRAD, 14.11.2016 
                                                      
                               

                                                                                                                   Contrasemnează 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR 

                    Vasile Bârea                                                                                         Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvorumul necesar: 7 voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 12  voturi „pentru” 

 


