ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VE RBAL
încheiat azi, 21 august 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare,
convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Brad
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa extraordinară
convocată de îndată pentru data de 21 august 2020 s-a făcut telefonic, în aceeași dată, în
baza Dispoziţiei nr. 473/21.08.2020 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu
prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin. 4, art. 135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b
și e, alin. 3 lit. b și art. 196 alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Această ședință s-a desfășurat pe o platformă on line, conform Regulamentului de
Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Brad.
La şedinţă au participat 13 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, 4
consilieri locali fiind absenți: Dorin Sorin David, Petru – Voicu Huieț, Ionel Circo și Viorel
Curtean.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna Secretar General al
Municipiului Brad, Carmen – Irina Bora.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi
prevederile art. 137 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, doamna Secretar General al
Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, constată şedinţa legal constituită şi declară
deschise lucrările acesteia.
Totodată, doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,
reaminteşte consilierilor locali prezenţi prevederile art. 228 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare şi anume:
„ ART. 228
Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali
(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV
din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se
abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la
încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un
folos material pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor
al unei obligaţii;
c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau
de la care obţine venituri;

d) o altă autoritate din care face parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care
a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.
(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una
dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei
consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la
adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesulverbal al şedinţei.
(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este
luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care
acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu
încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr.
176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie
privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu
diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi
precizează că urgența convocării acestei ședințe este dată de necesitatea actualizării urgente
a valorii totale a investiției ,,Dezvoltarea infrastructurii de învațământ anteprescolar si
prescolar în Mun. Brad, Jud. Hunedoara” pentru a putea fi demarată procedura de atribuire
a contractului de execuție a lucrărilor pentru o nouă grădiniță, urmare a adresei ADR Vest
nr. 24231/19.08.2020, înregistrată la Primăria municipiului Brad cu nr. 34739/20.08.2020.
Totodată, conform Contractelor de Finanțare nr. 84909/19.06.2020 și nr.
10158/24.07.2020 încheiate între Municipiul Brad și Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației s-a alocat Municipiului Brad suma de 2.165,94 mii lei pentru
obiectivele de investiții ”Modernizare Punct Termic nr. 4” și „Adaptare și optimizare rețea
termică agent primar. Pentru a putea fi operaționale aceste sume este nevoie de aprobarea
rectificării bugetului local prin Hotărâre de Consiliu Local.
În continuare, doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,
dă cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, pentru a prelua conducerea
şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, îl roagă pe domnul Primar, Florin
Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2020
– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico – Economice (faza
SF), actualizată si a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de
investiții “Modernizare si extindere sistem de iluminat public în Municipiul Brad”– iniţiat
de Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI EXTINDERE
SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD” actualizat – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de

investiții „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Mun.
Brad, Jud. Hunedoara” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat după
finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții
„MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN
MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”– iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
6. Adresa nr. 1940/24.06.2020 a Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot ordinea de zi
prezentată care se aprobă cu 13 voturi ”pentru” și 4 consilieri locali absenți (Dorin
Sorin David, Petru – Voicu Huieț, Ionel Circo și Viorel Curtean).
În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea
aprobată.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad
pe anul 2020.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, rectificarea bugetară propusă spre
analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin. 2 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului
bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.1, lit. a
şi b, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului
de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite”.
Mai precizează că potrivit Contractelor de Finanțare nr. 84909/19.06.2020 și nr.
10158/24.07.2020 încheiate între Municipiul Brad și Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației s-a alocat Municipiului Brad suma de 2.165,94 mii lei pentru
obiectivele de investiții ”Modernizare Punct Termic nr. 4” și „Adaptare și optimizare rețea
termică agent primar;
De asemenea la buget s-au încasat venituri în plus față de cele prognozate în sumă de
76,20 mii lei.
Ținând cont de cele mai sus prezentate veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul
2020 se modifică cu suma de 2242,14 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 16.02 - „Taxe pe utilizarea bunurilor”………………..…............8,68 mii lei;
- 39.02 – „ Venituri din valorificarea unor bunuri.” ......................5,60 mii lei;
- 42.02 – ”Subvenții de la bugetul de stat”……………………..2.174,46 mii lei;
- 48.02 – ”Sume primite de la UE………………………………....53,40 mii lei.
Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2020 se modifică cu suma de
2242,14 mii lei la următoarele capitole bugetare:
- 61.02 –„Ordine publică și siguranță națională”…………………….0,35 mii lei;
- 65.02 – ”Învățământ ”………………………………………….….69,95 mii lei;
- 81.02. – „Combustibil și energie”……………………………...2.165,94 mii lei;
- 84.02. – „Transporturi”…………………………………………..…..5,90 mii lei.

În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre și – l supune
plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, menţionează că proiectul de
hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Brad.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 13 voturi "pentru” și 4 consilieri locali absenți (Dorin
Sorin David, Petru Voicu Huieț, Ionel Circo și Viorel Curtean) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 113/2020 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Brad
pe anul 2020.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico –
Economice (faza SF), actualizată si a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru
obiectivul de investiții “Modernizare si extindere sistem de iluminat public în Municipiul
Brad”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, Municipiul Brad dorește accesarea în
cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. 1, Axa
prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public, din cadrul
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a unor fonduri nerambursabile
pentru obiectivele de investiții „Modernizare și extindere sistem de iluminat public în
Municipiul Brad”.
În urma solicitării de clarificări a Organismului Intermediar ADR Vest nr.
24193/19.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 34630 /19.08.2020,
la punctul 2 s-a solicitat actualizarea documentației tehnico-economice și actualizarea
indicatorilor tehnico-economici conform ultimei forme a documentației SF.
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am
propus aprobarea Documentației Tehnico – Economice actualizată și a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extindere sistem de
iluminat public în Municipiul Brad” și-l supune spre dezbatere Consiliului Local al
Municipiului Brad în forma prezentată.

A propus, de asemenea, aprobarea Indicatorilor Tehnico – Economici pentru
obiectivul de investiţii „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT
PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD”, JUDEȚUL HUNEDOARA, actualizați.
Precizează că valoarea totală a investiției propusă a fi aprobată este de 10.209.259,65
lei cu TVA inclus”.
În contextul celor de mai sus supune dezbaterii plenului Consiliului Local proiectul
de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 13 voturi "pentru” și 4 consilieri locali absenți (Dorin
Sorin David, Petru Voicu Huieț, Ionel Circo și Viorel Curtean) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 114/2020 privind aprobarea Documentației Tehnico – Economice
(faza SF), actualizată si a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de
investiții “Modernizare si extindere sistem de iluminat public în Municipiul Brad”.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI
EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD” actualizat.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, Municipiul Brad dorește accesarea în
cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. 1, Axa
prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public, din cadrul
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 a unor fonduri nerambursabile pentru
obiectivele de investiții „Modernizare si extindere sistem de iluminat public in Municipiul
Brad”.
Conform punctului 2 din solicitarea de clarificări a Organismului Intermediar ADR
Vest nr. 24193/ 19.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.
34630/19.08.2020, este necesară actualizarea Hotărârii Consiliului Local privind
aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT
PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD”.
Astfel a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus actualizarea
proiectului ,,MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN
MUNICIPIUL BRAD” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional

Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C, apelul de
proiecte nr. 1.
Urmare actualizării proiectului, valoarea totală a acestuia este în cuantum de
10.209.259,65 lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie este în cuantum de 1.615.795,41
lei.
Contribuția proprie reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile, precum și 2%
din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv 171.869,30 lei, aceasta
reprezentând cofinanțarea proiectului.
Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului ,,MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN
MUNICIPIUL BRAD”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura
din bugetul local al Municipiului Brad.
Totodată, vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
În contextul celor de mai sus supune plenului Consiliului Local al Municipiului Brad,
spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, necesită
votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 13 voturi "pentru” și 4 consilieri locali absenți (Dorin
Sorin David, Petru Voicu Huieț, Ionel Circo și Viorel Curtean) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 115/2020 privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE SI
EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL BRAD” actualizat.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru
obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și
preșcolar în Mun. Brad, Jud. Hunedoara”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, urmare adresei ADR Vest nr.
24231/19.08.2020, înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 34739/20.08.2020,
consider că este necesară actualizarea urgentă a valorii totale a investiției ,,Dezvoltarea
infrastructurii de învațământ anteprescolar si prescolar în Mun. Brad, Jud. Hunedoara”
pentru a putea fi demarată procedura de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor
pentru o nouă grădiniță.
În anul 2018 a fost semnat contractul de finanțare Cod SMIS 121901 Axa prioritară
10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în
educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și

învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Dezvoltarea infrastructurii de învațământ
anteprescolar si prescolar în municipiul Brad, județul Hunedoara”. La momentul semnării
contractului de finanțare Devizul general al investiției a fost în valoare de 4.587.732,66 lei
fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 864.162,41 lei, totalul investiției fiind atfel
de 5.451.895,06 lei.
Precizează că de la momentul semnării contractului de finanțare până în prezent au
fost derulate următoarele activități:
- a fost încărcat în SEAP serviciul de proiectare pentru faza PT aferent
obiectivului de investiție precizat anterior; acesta a fost câștigat de către SC Archi Studio
SRL care a executat și a predat documentația în luna aprilie a anului 2020;
- în urma realizării Proiectului Tehnic a rezultat o altă valoare a investiției decât
cea inițială. În acest sens, a fost actualizat Devizul general al investiției, rezultând o valoare
de realizare a investiției de 6.850.865,24 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de
1.286.747,82 lei, totalul investiției fiind astfel de 8.137.613,06 lei.
Având în vedere modificările legislative și creșterea costurilor pentru execuția
lucrărilor față de estimările realizate la momentul depunerii proiectului, valorile prevăzute
inițial sunt insuficiente pentru realizarea investiției propuse.
Astfel, contribuția proprie a beneficiarului în proiect va fi de 2.685.718,00 lei,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dar și contribuția de
2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 109.037,92 lei, reprezentând
cofinanțarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar si
preșcolar în Mun. Brad, Jud. Hunedoara”.
Ca urmare a celor precizate anterior, ținând cont de creșterea ratei inflației, precum și
a salariului minim brut pe țară pentru lucrătorii din construcții prevăzut O.U.G.
nr.114/2018, se impune actualizarea Devizului General conform tuturor modificărilor de
prețuri la materiale.
Astfel valoarea Devizului General actualizat este de 8.137.613,06 lei cu TVA,
respectiv 6.850.865,24 lei fără TVA, din care C+M 6.054.335,49 lei cu TVA, respectiv
5.087.676,88 lei fără TVA.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea
infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Mun. Brad, Jud. Hunedoara”,
în sensul modificării valorii totale a proiectului în cuantum de 8.137.613,06 lei (inclusiv
TVA) prin majorarea valorii neeligibile a proiectului cu 2.685.718,00 lei (inclusiv TVA) și-l
supun plenului Consiliului Local al Municipiului Brad spre dezbatere și aprobare în forma
prezentată. Urmare adresei ADR Vest nr. 24231/19.08.2020, înregistrată la Primăria
municipiului Brad sub nr. 34739/20.08.2020, consider că este necesară actualizarea urgentă
a valorii totale a investiției ,,Dezvoltarea infrastructurii de învațământ anteprescolar si
prescolar în Mun. Brad, Jud. Hunedoara” pentru a putea fi demarată procedura de atribuire
a contractului de execuție a lucrărilor pentru o nouă grădiniță.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.

Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri
locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 13 voturi "pentru” și 4 consilieri locali absenți (Dorin
Sorin David, Petru Voicu Huieț, Ionel Circo și Viorel Curtean) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr.116/2020 privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul
de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Mun.
Brad, Jud. Hunedoara”.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat
după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții
„MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN
MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, dă cuvântul domnului Primar,
Florin Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta
referatul de aprobare în calitatea sa de iniţiator.
Domnul Primar Florin Cazacu precizează că, Devizul General este parte componentă
a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție prin care
se stabilește valoarea totală estimativă exprimată în lei a cheltuielilor necesare realizării
obiectivului de investiții.
Conform art. 10 alin. 4 lit. c din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general întocmit
la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și
respectiv la faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în cazul intervenției la
construcția existentă, se actualizează prin grija beneficiarului după finalizarea procedurilor
de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții, valoare care
se aprobă prin hotărâre de consiliu.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2018 s-a aprobat Documentaţia Tehnico –
Economică pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 4 ȘI A
REȚELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”, precum și
Devizul General, în valoare de 1.842.484 lei cu TVA inclus, respectiv 1550.284 lei fără
TVA din care C + M = 1.340.115 lei cu TVA, respectiv 1.126.147 lei fără TVA.
După finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții
„MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN
MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA”, valoarea Devizului General este de
1.690.918 lei cu TVA, respectiv 1.422.753 lei fără TVA, din care C+M 1.228.841 lei cu
TVA, respectiv 1.032.640 lei fără TVA.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică

pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 4 ȘI A REȚELELOR
AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA” și-l supune spre
dezbatere Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Doamna Secretar General al Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, prezintă
consilierilor locali modul în care se poate exercita votul pentru adoptarea acestei hotărâri,
respectiv în mod deschis.
Prezintă, de asemenea, faptul că, pentru adoptare, potrivit prevederilor art. 139 alin.
1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, necesită
votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, supune la vot proiectul de
hotărâre în ansamblul său şi cu 13 voturi "pentru” și 4 consilieri locali absenți (Dorin
Sorin David, Petru Voicu Huieț, Ionel Circo și Viorel Curtean) se adoptă Hotărârea
Consiliului Local nr. 117/2020 privind aprobarea Devizului General actualizat după
finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții
„MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR. 4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN
MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
Punctul nr. 6. Adresa nr. 1940/24.06.2020 a Serviciului Județean de Ambulanță
Hunedoara prin care conducerea acestui serviciu solicită pentru Substația Brad executarea
unor lucrări în vederea asigurării circuitelor și spațiilor destinate activităților specifice ale
serviciului pentru a preîntâmpinarea celui de-al doilea val al infecțiilor cu COVID -19, în
limita spațiului în care-și desfășoară activitatea serviciul de ambulanță.
Lucrările solicitate a fi aprobate nu sunt de natură structurală ci doar desfaceri de
zidării din goluri, existente inițial, precum și compartimentări ușoare din ghips carton
pentru crearea unui circuit funcțional. Imobilul în care-și desfășoară activitatea Serviciul de
Ambulanță aparține Municipiului Brad iar cheltuielile generate de investiția prezentată vor
fi suportate din bugetul Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara.
În urma prezentării de către domnul Primar Florin Cazacu a acestei adrese, domnii
consilieri locali cu unanimitate de voturi își dau ACORDUL pentru realizarea celor
solicitate.
În continuare, domnul consilier local, Vasile Bârea întreabă care este situația
determinată de SARS COV 2 la Brad în momentul de față.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că în acest moment în municipiul Brad
există 2 persoane pozitive, una care lucrează la Banca Transilvania și una care lucrează la
volane.
Precizează că ambele persoane sunt în carantină la domiciliu sub stricta
supraveghere a D.S.P. –ului. Mai mult, menționează că în cursul zilei de ieri a decedat o
persoană de 81 de ani care era intubată iar la momentul decesului se afla în salvare pentru a
fi transportată la un Spital din Târgul Jiu deoarece în județ, în momentul de față nu mai
exista nici un pat liber la A.T.I..

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulțumește încă odată pentru prezență domnilor
consilieri locali, urându-le tuturor multă sănătate.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Daniel Adam, declară
închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Brad din data de
21 august 2020.

Brad, 21 august 2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel Daniel Adam

SECRETAR GENERAL
Carmen – Irina Bora

