
 ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 92/2014
privind aprobarea  realizării obiectivului de investiţii „MODERNIZARE ŞI REABILITARE

STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”
şi întocmirii Studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Brad,

domnul Florin Cazacu, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri
privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „MODERNIZARE ŞI REABILITARE
STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” şi întocmirii Studiului de
fezabilitate pentru acest obiectiv;

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 art.1, art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale  Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de investiţii şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările
ulterioare;
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin.2, lit. „c” şi „d”, alin.6, lit. „a”, pct.13,
alin.9 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aprobă realizarea obiectivului de investiţii „MODERNIZARE ŞI
REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă întocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul prevăzut la
art. 1.



Art. 3. – Sumele necesare în vederea executării  Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul menţionat la art.1 se alocă din bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2014,
capitolul 84 „Transporturi”, subcapitolul  ,,Alte cheltuieli de investiţii” .

Art. 4. – Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici vor fi supuşi spre
aprobare Consiliului Local al Municipiului Brad.

 Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii, Biroul pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat şi Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.

Art. 6. - Prezenta se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.

Brad, 31 iulie 2014

    Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETAR
    Fabius Tiberiu Kiszely                                                Carmen-Irina Bora

*cvorumul necesar:  9 voturi
  sistemul de vot: deschis
  număr voturi obţinute: 17 voturi „pentru”


