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

H O T Ă R Â R E A  NR. 9/2011* 
 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Devizului general pentru obiectivul 
de investiŃii ,,Modernizarea Punctelor Termice PT1, PT5, PT9 şi a reŃelelor termice  

aferente, în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara” 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune  aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Devizului general pentru obiectivul de investiŃii 
,,Modernizarea Punctelor Termice PT1, PT5, PT9 şi a reŃelelor termice aferente, în municipiul Brad, 
judeŃul Hunedoara”.    

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de raportul comisiei de specialitate al Consiliului local al 
municipiului Brad.   

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului pentru implementarea Programului 
,,Termoficare 2006-2015, căldură şi confort”, aprobat prin Ordinul MIRA nr. 471/2008, a HGR nr. 
28/2008 privind aprobarea conŃinutului cadru al documentelor tehnico-economice aferente 
investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃie. 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,d” şi ale art. 45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
           Art. 1 –  Se aprobă Studiul de fezabilitate  ,,Modernizarea Punctelor Termice PT1, PT5, PT9 
şi a reŃelelor termice aferente, în municipiul Brad, judeŃul Hunedoara”, conform Proiectului nr. 
646/2010 elaborat de SC GEVIS PROTEAM SRL DEVA, compus din următoarele obiective:     
 Obiectivul nr. I – Modernizarea PT 1 cu reŃelele termice aferente în valoare totală de 
2.590,794 mii lei cu TVA inclus, constând în: 

1. Echiparea cu module termice în plăci inoxidabile de 3,4 MW pentru încălzire şi 0,3 MW 
pentru apă caldă menajeră, pentru cele 466 apartamente racordate, respectiv de 1,4 MW 
pentru încălzire şi 0,7 MW pentru apă caldă menajeră, pentru Spitalul Municipal Brad; 

2. Reabilitarea clădirii şi a reŃelelor de utilităŃi proprii; 
3. Reabilitarea cu conducte preizolate a 100 m circuit de agent primar; 
4. Reabilitarea cu conducte preizolate a 350 m circuit de agent secundar şi 600 m reŃea de 

apă caldă menajeră 
Obiectivul nr. II – Modernizarea PT 9 cu reŃelele termice aferente în valoare totală de 

1.966,760  mii lei cu TVA inclus, constând în: 
1. Echiparea cu module termice în plăci inoxidabile de 2,2 MW pentru încălzire şi 0,19 MW 

pentru apă caldă menajeră, care va deservi 236  apartamente racordate; 
2. Reabilitarea clădirii şi a reŃelelor proprii de utilităŃi; 
3. Reabilitarea cu conducte preizolate a 402 m circuit de agent primar; 
4. Reabilitarea cu conducte preizolate a 150 m circuit de agent secundar şi 150 m reŃea de 

apă caldă menajeră. 
Obiectivul nr. III – Modernizarea PT 5 prin echipare cu 80 bucăŃi panouri solare a câte 3 

mp/panou, pentru producerea de apă caldă menajeră cu furnizare diferenŃiată pe intervale orare şi zile 
din săptămână, pentru cele 540 de apartamente racordate. Valoarea investiŃiei va fi de 2.147,184 mii 
lei cu TVA inclus, va crea un grad de asigurare cu apă caldă menajeră de 98%, cu furnizare 
alternativă pe  
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cele 4 circuite de distribuŃie existente, iar energia primară va fi gratuită. Această investiŃie va fi 
supusă finanŃării într-o etapă ulterioară. 
  Art. 2 –  Se aprobă Devizul General al investiŃiei în valoare totală de 7.288,08 mii lei cu 
TVA inclus şi cu cheltuieli de proiectare în valoare de 346,83 mii lei  cu cheltuieli de consultanŃă, 
inspecŃie, avize şi acorduri în valoare de 236,514 mii lei, din care C+M = 3.952,06 mii lei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art. 3 – Studiul de fezabilitate face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

-  InstituŃiei Prefectului Hunedoara  
-  Primarului municipiului Brad 
-  Biroului urbanism, amenajarea teritoriului şi investiŃii 
  

     
 
 
BRAD,  31.01.2011   
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* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru”  , 2 consilieri  absenŃi motivat ( Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) 

 


