
               R O M Â N I A                                                                   

     JUDEŢUL HUNEDOARA 

        MUNICIPIUL BRAD  

        CONSILIUL LOCAL 

             

H O T Ă R Â R E A  NR. 159/2019 

pentru modificarea H.C.L. nr. 140/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 

– Revizuit,  a indicatorilor tehnico-economici - actualizați  și a cheltuielilor care nu se 

finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții 

„ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE  NATURALE 

 ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” 

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

    Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  nr. 160/11573/25.10.2019  și 

REFERATUL DE APROBARE  nr. 159/11572/25.10.2019 al Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 140/2019 privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate – Revizuit,  a indicatorilor tehnico-economici - actualizați  și a cheltuielilor 

care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de 

investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE  NATURALE ÎN MUNICIPIUL 

BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”; 

         Ținând cont de raportul compartimentului  de specialitate nr. 163/11532/25.10.2019, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 82/11566/30.10.2019 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe și raportul nr. 124/11569/24.09.2019 al comisiei 

pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor;  

    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, precum și ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. I.  - Articolul 2 din H.C.L. nr. 140/2019 se modifică și va avea următorul 

conținut: 

 ”Se aprobă Devizul General al obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 în valoare 

totală de 18.543.805,53 lei cu TVA, respectiv 15.615.411,26 lei fără TVA, din care C+M 

= 16.080.151,72 lei cu TVA, respectiv 13.512.732,54 lei fără TVA.”, conform Anexei nr. 

1  care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art. II. – Articolul 3 din H.C.L. nr. 140/2019 se modifică și va avea următorul 

conținut: 

 ”Se aprobă indicatorii tehnico - economici, actualizați ai obiectivului de investiții 

prevăzut la art. 1”,  conform Anexei  nr. 2 care  face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. III. – Articolul 4 din H.C.L. nr. 140/2019 se modifică și va avea următorul 

conținut: 

 ”Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se 

finanțează din fond în valoare de 1.192.701,25 lei cu TVA, respectiv 1.002.269,96 lei fără 

TVA.” 

 Art.  IV. –  Celelalte articole din H.C.L. nr. 140/2019 rămân neschimbate. 

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

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

 Art. VII.   -  Prezenta hotărâre se comunică: 

                             - Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

             - Primarului Municipiului Brad; 

                             - Compartimentului Investiții. 

 

 

 

 

Brad, 31.10.2019 

                                                                                                                                    

              

                       Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL  

                     Vasile Podaru                                                Carmen – Irina Bora 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru” 

 


