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

H O T Ă R Â R E A  NR. 47/2013
privind aprobarea  Documentaţiilor tehnico-economice  pentru obiectivul de investiţii

„Amenajare şi extindere spaţii verzi: Scuar în municipiul Brad, str. Dacilor; construire alee de
acces şi parcare publică”

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

propune aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare şi
extindere spaţii verzi : Scuar în municipiul Brad, str. Dacilor; construire  alee de acces şi parcare publică,

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. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările
şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013 privind aprobarea bugetului
municipiului Brad pe anul 2013.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,d” , alin. 5, lit. „c” şi art.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 Documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare
şi extindere spaţii verzi : Scuar în municipiul Brad, str. Dacilor; construire alee de acces şi parcare
publică” , conform Proiectului nr. 30/2013 elaborat de SC   Dream Development SRL DEVA, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă Devizul General al investiţiei în valoare totală de 1.197,96 mii lei inclusiv
TVA lei  din care C+M este de 718,64 mii lei inclusiv TVA.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului Municipiului Brad
- Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Investiţii

    BRAD, 30.04.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează
             Jurj Ovidiu Nicolae SECRETAR

               Bora Carmen Irina

*cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute:  14 voturi ,,pentru” , 1 abţinere


