
       R O M Â N I A                                                                      

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                    

    MUNICIPIUL BRAD                                                                              

    CONSILIUL LOCAL    

 
 

 

H  O T  Ă  R  Â  R  E A  NR. 180/2019 

privind  aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I.   

și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA 

 PRUNULUI,  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 181/11573/11.12.2019 și 

REFERATUL DE APROBARE  nr. 180/11572/11.12.2019 al Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune  aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție 

– D.A.L.I.  și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA  

PRUNULUI,  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 186/11532/12.12.2019, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 97/11566/18.12.2019 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 50/11567/18.12.2019 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul nr. 143/11569/16.12.2019 al 

comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor;  

 În conformitate cu  prevederile  art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele  publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 114/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – 

bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. d,  alin. 7 lit. n,  art. 139 alin. 3  lit. e  și ale 

art. 196 alin.1  din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

           Art. 1.  -  Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție – D.A.L.I.  

pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRADA  PRUNULUI,  MUNICIPIUL 

BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” - proiect nr. 1168/2019, elaborat de S.C. GEVIS 

PROTEAM S.R.L. Deva, conform Anexei  care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art. 2. –  Se aprobă  Devizul  General în valoare de  670.838,21 lei cu TVA, 

respectiv 565.185,98 lei fără TVA, din care C+M 555.806,59 lei cu TVA, respectiv 

467.064,36 lei fără TVA. 

           Art. 3.  –  Obiectivul de investiții  prevăzut la art. 1 este unul multianual care se va 

finaliza în anul 2020. 

 Art. 4.  –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Serviciul 

Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale și Compartimentul Investiții - Biroul 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiții  din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad.  

    Art. 5.  -   Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

           Art. 6.   -  Prezenta hotărâre se comunică:  

 - Instituţiei Prefectului Judeţul - Hunedoara; 

 - Primarului Municipiului Brad; 

 - Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale 

  - Compartimentului Investiții. 

 

 

 

Brad, 19.12.2019 

 

 

 

 

                                                                                                           

              

                                                                  Contrasemnează                                                                                                                                            

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR  GENERAL  

            Vasile Poenaru                                                    Carmen – Irina Bora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru” 


