
          R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL       

 

        

                                                   

                                          H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 57/2017   
pentru  modificarea  H.C.L. nr. 128/2016 privind  aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a 

obiectivului de investiții “Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca,  Municipiul Brad, 

județul Hunedoara”  şi a  finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de 

Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă 

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  nr. 52/164/25.04.2017 și  EXPUNEREA DE 

MOTIVE nr. 51/165/25.04.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune  pentru  

modificarea art.2 din H.C.L. nr. 128/2016 privind  aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a 

obiectivului de investiții “POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL 

BRAD”  şi a  finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau 

Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 57/526/26.04.2017,  respectiv al 

Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 45/167/26.04.2017 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe; 

raportul nr.34/168/26.04.2017 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia 

mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr. 

47/169/26.04.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială 

şi de agrement;  raportul nr.45/170/27.04.2017 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 49/171/27.04.2017 

al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;   

 În conformitate cu prevederile Secţiunii a 3 – a din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare,  ale  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi ale O.G. nr. 16/2014 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale 

de Investiţii "C.N.I." - S.A.; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,d” şi 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 administraţiei 

publice locale  republicată, cu modificările şi 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. Se aprobă  modificarea art.2 din H.C.L. nr. 128/2016 privind aprobarea Documentaţiei 

Tehnico - Economice a obiectivului de investiții “Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca,  

Municipiul Brad, județul Hunedoara”  şi a  finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de 

Construcţii de Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă, astfel încât va avea 

următorul conţinut: 

” Se aprobă Devizul General, în valoare de 13.634.449 lei cu TVA, echivalent a 3.000.475 Euro, 

din care C + M =  11.288.852 lei cu TVA, echivalent  a  2.484.288 Euro, finanţat prin Programul Naţional 

de Construcţii de Interes Public sau Social –Subprogramul Lucrări în primă urgenţă)”. 



Art. II. Se aprobă modificarea art.4 din H.C.L. nr. 128/2016 privind aprobarea Documentaţiei 

Tehnico - Economice a obiectivului de investiții“ Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca,  

Municipiul Brad, județul Hunedoara”  şi a  finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de 

Construcţii de Interes Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă, astfel încât va avea 

următorul conţinut: 

” Se aprobă finanţarea prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social –

Subprogramul Lucrări în primă urgenţă, în valoare de  11.470.381 lei cu TVA, din care C + M =  

9.642.154 lei cu TVA prin C.N.I. şi  cofinanţarea de la bugetul local a cheltuielilor, în valoare totală de 

2.164.068 lei cu TVA inclus, din care C + M =  1.646.698 lei cu TVA cu eşalonare pe o durată de 3 ani, 

începând cu anul  2016. 

Art. III. - Celelalte articole ale H.C.L. nr. 128/2016 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - 

Economice a obiectivului “ Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca,  Municipiul Brad, 

județul Hunedoara”  şi a  finanţării acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de Interes 

Public sau Social-Subprogramul Lucrări în primă urgenţă rămân neschimbate. 

           Art. IV.  - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 

Urbanism Amenajarea Teritoriului Investiții. 

Art. V.  -  Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

            Art. VI.    -   Prezenta hotărâre se comunică: 

                      - Instituţiei Prefectului -  Judeţul   Hunedoara; 

                      - Primarului Municipiului Brad; 

                      - Serviciului  Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

                      - Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii. 

 

 

 

Brad, 27.04.2017        

 

 

 

                                                                               

                                                                                                                              Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  SECRETAR 

                               Viorel Curtean                                                                                   Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvorumul  necesar: 11  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 16  voturi „pentru” 



 


