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P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului “EXTINDERE REŢEA DE 

ILUMINAT PUBLIC, CARTIER MICRO 1 BRAD”  
 
 

             Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 53/21644/05.11.2015 a Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului “EXTINDERE 
REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC, CARTIER MICRO 1 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  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. 1 din Legea nr. 215/2001 administraţiei 
publice locale  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4  din Legea nr. 
554/2004 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  Documentaţia Tehnico - Economică a obiectivului “EXTINDERE REŢEA 
DE ILUMINAT PUBLIC, CARTIER MICRO 1 BRAD”,  conform Anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
           Art. 2.    - Se aprobă Devizul General, în valoare de 29.921,74 lei  cu TVA, echivalent a 6.729.73 
Eu,  la cursul valutar 1 Eu =  4,462 lei, din care C + M =  28.061,74  lei, echivalent  a 6311.40 Eu. 
           Art. 3.   - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul 
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat 

Art. 4.    -  Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 
           Art. 5.     -   Prezenta hotărâre se comunică: 
                      - Instituţiei Prefectului -  Judeţul   Hunedoara; 
                      - Primarului Municipiului Brad; 
                      - Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat; 
                       
 

Iniţiator: 
PRIMAR  

 FLORIN CAZACU 
 

 
 
 
 
 
          



           R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA           
   MUNICIPIUL BRAD 
          P R I M A R 
  
Nr.  5321.644/05.11.2015  
 
 
                                            E X P U N E R E   D E  M O T I V E 
privind  aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice a obiectivului “EXTINDERE 

REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC, CARTIER MICRO 1 BRAD” 
 

 În cadrul Strategiei Locale de Dezvoltare Economico-Socială a Municipiului Brad au 
fost cuprinse câteva proiecte de investiţii care vizează modernizarea urbanistică şi 
funcţională a domeniului public din Cartierul Micro  -1 Brad: 

- Modernizarea Parcului Dacilor; 
- Alee rutieră şi parcare publică între Aleea Privighetorilor şi  B-dul Dacilor; 
- Teren de sport multifuncţional , cu dotări şi utilităţi; 
- Extinderea reţelei de iluminat public. 

 Proiectul nominalizat va rezolva problema iluminatului public nerestricţionat pentru 
obiectivele promovate, contribuind la circulaţia în siguranţă a pietonilor şi vehiculelor pe 
timp de noapte, cât şi la securitatea autovehiculelor parcate în cele 38 spaţii create în 
parcarea publică realizată în anul 2015. De asemenea, realizarea iluminatului 
corespunzător are rol determinant în reducerea riscului de accidente rutiere, îmbunătăţirea 
orientării în trafic, diminuarea agresiunilor contra persoanelor, reducerea fenomenului 
infracţional, îmbunătăţirea climatului social pe timp de noapte. 
 Lucrarea constă în instalarea a 4 stâlpi din oţel galvanizat de 8 m, echipaţi cu câte 2 
console  cu 4 braţe şi cu 2 braţe, având în total 12 corpuri de iluminat Philips de 150 W în 
echivalent LED. Acestea vor fi alimentate prin cablu torsadat pozat în pământ în lungime 
de 130 m. Pe întregul traseu se va realiza reţeaua de protecţie prin legare la pământ din 
platbandă din oţel zincat 40 x 4 şi electrozi din ţeavă zincată de 2½ ţoli, iar rezistenţa  de 
dispersie a prizei de pământ va fi de maxim 4Ω. 

Valoarea lucrărilor va fi de 29.921,74 lei şi se susţine din venituri proprii, prin 
alocaţia din Lista Sinteză de investiţii pe anul 2015, capitolul bugetar 70.    

 În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Secţiunii a 3 – a din Legea  nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale  
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; 
 
                       P R I M A R 
             Florin Cazacu 
 
 
 
 



R O M Â N I A - JUDEŢUL HUNEDOARA 
MUNICIPIUL BRAD-PRIMARIA 

CABINET VICEPRIMAR 
 

                                                                                                                              Primar, 
                                                                                                                         Cazacu Florin 
                                                                  
 
 

REFERAT  
privind aprobarea obiectivului de investiţii ”EXTINDERE REŢEA DE ILUMINAT PUBLIC, 

CARTIER MICRO I BRAD” 
 

 
 
 În cartierul Micro I Brad au fost promovate câteva proiecte de investiţii care vizează modernizarea 
urbanistică şi funcţională a domeniului public: 
-Modernizarea Parcului Dacilor; 
-Alee rutieră şi parcare publică între Aleea Privighetorilor şi  B-dul Dacilor; 
-Teren de sport multifuncţional , cu dotări şi utilităţi; 
-Extinderea reţelei de iluminat public. 
 Proiectul nominalizat va rezolva problema iluminatului public nerestricţionat pentru obiectivele 
promovate, contribuind la circulaţia în siguranţă a pietonilor şi vehiculelor pe timp de noapte, cât şi la 
securitatea autovehiculelor parcate în cele 38 spaţii create în parcarea publică realizată în anul 2015. De 
asemenea, realizarea iluminatului corespunzător are rol determinant în reducerea riscului de accidente 
rutiere, îmbunătăţirea orientării în trafic, diminuarea agresiunilor contra persoanelor, reducerea 
fenomenului infracţional, îmbunătăţirea climatului social pe timp de noapte. 
 Lucrarea constă în instalarea a 4 stâlpi din oţel galvanizat de 8 m, echipaţi cu câte 2 console  cu 4 
braţe şi cu 2 braţe, având în total 12 corpuri de iluminat Philips de 150 W în echivalent LED. Acestea vor 
fi alimentate prin cablu torsadat pozat în pământ în lungime de 130 m. Pe întregul traseu se va realiza 
reţeaua de protecţie prin legare la pământ din platbandă din oţel zincat 40 x 4 şi electrozi din ţeavă zincată 
de 2½ ţoli, iar rezistenţa  de dispersie a prizei de pământ va fi de maxim 4Ω. 

Valoarea lucrărilor va fi de 29.921,74 lei şi se susţine din venituri proprii, prin alocaţia din Lista 
Sinteză de investiţii pe anul 2015, capitolul bugetar 70. 

Având în vedere avantajele prezentate, se consideră justificată şi oportună aprobarea şi finanţarea 
proiectului de investiţii nr. 116/2015, anexat în care sens s-a iniţiat dezbaterea publică şi adoptarea 
hotărârii Consiliului Local de aprobare a acestui proiect. 
 

                                                                               Viceprimar 
 
                                                                            CIRCO AUREL  
                                                             

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


