
R O M Â N I A A V I Z A T
JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                           SECRETAR

MUNICIPIUL BRAD Carmen - Irina Bora
CONSILIUL LOCAL

Nr. 6/21645/18.08.2015

P R O I E C T   D E H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru

obiectivul de investiţii “ MODERNIZARE  PIAŢA  AGROALIMENTARĂ  BRAD”

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 6/21644/17.08.2015 a Primarului

Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Documentaţiilor tehnico - economice pentru
obiectivul de investiţii “ MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ BRAD”;

În conformitate cu prevederile Secţiunii a 3 – a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din H.G. nr. 28/2008 privind
aprobarea conţinutului - cadru a documentaţiilor tehnico - economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţie;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. ,,d” şi 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001
administraţiei publice locale  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin.4
din Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. - Se aprobă Proiectul nr. 67/2015 – faza D.T.A.C., elaborat de  B.I.A. „MIHAI
RADU” Deva, privind obiectivul de investiţii “ MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ
BRAD”,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă Devizul General, în valoare de 1.369,166 lei cu TVA, echivalent a
307,996  Euro, din care C + M = 951,409  lei  echivalent a 214,021 Euro.

Art. 3. - Se aprobă cuprinderea obiectivului de investiţii nominalizat la art. 1 în Lista Sinteză
aferentă Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015.

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale şi Biroul Urbanism, Amenajarea
Teritoriului şi Investiţii.

Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

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

PRIMAR
FLORIN CAZACU



R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
P R I M A R

Nr. 6/21644/17.08.2015

E X P U N E R E   D E   M O T I V E
pentru aprobarea Documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii

“MODERNIZARE  PIAŢA  AGROALIMENTARĂ  BRAD”

Având în vedere Referatul nr. 20.987/16.07.2015 al Biroului Urbanism Amenajarea
Teritoriului Investiţii, prin care se prezintă necesitatea realizării obiectivului de investiţii
“MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ BRAD”, am considerat oportună dezbaterea şi
aprobarea Proiectului nr. 67/2015, elaborat de B.I.A. „MIHAI RADU” Deva  pentru a putea fi inclus
în Lista – Sinteză a lucrărilor de investiţii pe anul 2015.

Zona ocupată în prezent de piaţa agroalimentară are o suprafaţă de 1.897 mp. şi este conturată
din punct de vedere al sistematizării pe verticală, însă modul de desfacere a mărfurilor nu corespunde
datorită stării avansate de degradare a construcţiei. De asemenea, din cauza modului de scurgere al
apelor pluviale în interiorul construcţiei şi a instalaţiei de canalizare deficitare sunt întâmpinate
probleme cu evacuarea apelor.

Modernizarea pieţei agroalimentare îşi propune să satisfacă necesităţile de comerţ prin
dimensionare, dotare, confort şi utilare astfel:

- zonarea spaţiilor pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare;
- distinct de aceasta se va amplasa zona pentru comercializarea legumelor şi fructelor, dotată cu

96 de mese de desfacere a produselor.
Actuala structură de rezistenţă va fi folosită pentru montarea grinzilor cu zăbrele, care vor

susţine învelitoarea din panouri sandwich termoizolante, care oferă confort termic şi care, vor fi
prevăzute cu luminatoare din policarbonat, necesare iluminării naturale a spaţiului interior.

Pereţii halei vor fi din panouri sandwich termoizolante şi tâmplărie PVC cu geam termopan.
Pardoseala se va reface din beton slab armat elicopterizat superfinisat.
Pe partea NV a pieţei se va construi un grup sanitar cu compartimente separate femei-bărbaţi

şi pentru persoane cu dizabilităţi.
De asemenea, se vor reface instalaţiile sanitare, electrice şi se va proiecta un sistem de

încălzire - răcire electric centralizat.
La partea neînchisă a pieţei, adiacentă clădirii modernizate se va interveni într-o etapă

ulterioară.
Precizez că obiectivul de investiţii propus, urmează să se realizeze pe parcursul a 2 ani.
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Secţiunii a 3 – a din Legea  nr. 273/2006

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 din H.G. nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru a documentaţiilor tehnico - economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie ale art. 36 alin. 4 lit. ,,d” şi 45 alin. 2 lit. a din Legea nr.
215/2001 administraţiei publice locale  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.
11 alin.4 din Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

P R I M A R
Florin Cazacu


