
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
   MUNICIPIUL BRAD
   CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.42/2012
privind punerea la dispoziţia proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă

 şi apă uzată în judeţul Hunedoara” a terenurilor pentru construcţia / extinderea / reabilitarea noilor
investiţii aferente acestuia

Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se

propune punerea la dispoziţia proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Hunedoara” a terenurilor pentru construcţia / extinderea / reabilitarea noilor investiţii
aferente acestuia .

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. 213/1998  privind bunurile proprietate publică.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c”, alin. 5 lit.,,b” şi 45 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 aprobă punerea la dispoziţia proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” a terenurilor pentru construcţia / extinderea / reabilitarea
obiectelor de investiţii din cadrul proiectului, terenuri identificate conform Anexei 1 şi a Planului  de
situaţie, care fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.

Art. 2 Obiectele de investiţii: Staţia de captare şi tratare a apei Crişcior (SCTA), staţii de
pompare apă de tip hidrofor (SP) şi staţii de pompare apă uzată (SPAU), aferente proiectului
,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Hunedoara”, se vor
construi / extinde / reabilita pe terenuri care se află în domeniul public al municipiului Brad, terenuri
disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.

Art. 3 Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
împuterniceşte  domnul Florin Cazacu – primarul municipiului Brad.

Art. 4 – Odată cu adoptarea prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local
nr.78/2011.

Art. 5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului localităţii şi se
transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către :Instituţia Prefectului judeţului
Hunedoara, Primarului municipiului Brad, APA PROD  SA DEVA, Biroului pentru administrarea
domeniului public şi privat din cadrul Primăriei municipiului Brad.

    BRAD, 29.03.2012

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ

 Manea Iosif  SECRETAR
                      Galea Mirela

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  16 voturi ,,pentru” ,  1 consilier absent motivat (Chiş Alexandra)



ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.42/2012

T A B E L
cu amplasamentele ce se pun la dispoziţie proiectului ,, Extinderea si reabilitarea infrastructurii

de apa si apa uzata in judeţul Hunedoara” pentru realizarea investiţiei in municipiul Brad

Nr.
crt.

Obiectul
 cuprins în proiect

Amplasament Suprafaţa de teren
(mp)

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă
1 Staţia de captare

şi tratare a apei
pt.potabilizare Crişcior
SCTA Crişcior

localitatea  Crişcior
Captare = 7 096 mp
nr.cadastral 60335, CF60335 UAT Crişcior;

Staţie tratare apa = 101 605 mp
nr. cadastral 60336,CF 60336 UAT Crişcior;

2 Staţia de pompare apa
(de tip hidrofor)
SP1  Valea Bradului

la intersecţia
str.Valea Bradului cu

str.Frunză Verde

str. Valea Bradului
100 mp

3 Staţia de pompare apa
(de tip hidrofor)
SP2  Florilor

str. Florilor str. Florilor
100 mp

4 Staţia de pompare apa
(de tip hidrofor)
SP3 Dealul Racovei

str. Dealul Racovei str. Dealul Racovei
100 mp

5 Staţia de pompare apa
(de tip hidrofor)
SP4 Amurgului

la intersecţia str.
Amurgului cu str. Decebal

str. Amurgului
100 mp

6 Staţia de pompare apa
(de tip hidrofor)
SP5 Poeniţa

str. Poeniţa str. Poeniţa
100 mp

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă uzată
7 Staţie de pompare ape uzate 1 ,,Săveşti” si

conducta refulare HDPE, Dn 125 mm si
lungime de 85 m, cu subtraversare rau in
lungime de 34 m şi cămine
SPAU 1 Săveşti

in drumul existent
str. Săveşti

str. Săveşti
100 mp

8 Staţie de pompare ape uzate 2 ,, Valea
Bradului I” si conducta refulare HDPE,
Dn 90 mm si lungime totala de 297 m
SPAU 2 Valea Bradului I

in drumul existent
str. Valea Bradului

str. Valea Bradului
100 mp

9 Staţie de pompare ape uzate 3 ,, Valea
Bradului II” si conducta refulare HDPE,
Dn 63 mm si lungime totala de 95 m
SPAU 3 Valea Bradului II

in drumul existent
str. Valea Bradului

str. Valea Bradului
drum comunal DC 10

100 mp

10 Staţie de pompare ape uzate 4 ,, Măgura
Florilor” si conducta refulare HDPE, Dn

in drumul existent
str. Măgura Florilor

str. Măgura Florilor
100 mp



63 mm si lungime totala de 170 m
SPAU 4 Măgura Florilor

11 Staţie de pompare ape uzate 5 ,,Ardealului
” si conducta refulare HDPE, Dn 125 mm
si lungime de 128 m, cu subtraversare râu
in lungime de 30 m şi cămine
SPAU 5 Ardealului

in drumul existent
str. Ardealului

str. Ardealului
100 mp

12 Staţie de pompare ape uzate 8 ,, Lunca” si
conducta refulare HDPE, Dn 63 mm si
lungime totala de 302 m
SPAU 8 Lunca

in drumul existent
str. Lunca

str. Lunca
100 mp

13 Staţie de pompare ape uzate 9 ,, Moţilor ”
si conducta refulare HDPE, Dn125 mm si
lungime de 80 m, cu subtraversare râu în
lungime de 19 m şi cămine
SPAU 9 Moţilor

in drumul existent
str. Moţilor

str. Moţilor
100 mp

14 Staţie de pompare ape uzate 10
,, Crişcior I ” ăi conducta refulare HDPE,
Dn 160 mm si lungime totala de 586 m
SPAU 10 Crişcior I

in drumul existent
din municipiul Brad,

zona Goşa,
str. Ţărătel(DN 74)

str. Ţărăţel (DN 74)
300 mp

15 Staţie de pompare ape pluviale SPAP  11
,,Radu Selejan” si conducta refulare
HDPE, Dn 160 mm si lungime totala de
377 m

 în drumul existent
str. Radu Selejan

str. Radu Selejan
200 mp
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