
      R O M Â N I A                                    

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                           

    MUNICIPIUL BRAD                                                                      

    CONSILIUL LOCAL     

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 116/2020 

privind actualizarea  Devizului General  pentru  obiectivul de investiții 

„Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în 

Mun. Brad, Jud.  Hunedoara”   

 

 

      Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  nr. 122/11629/20.08.2020 și 

REFERATUL  DE  APROBARE  nr. 122/11628/20.08.2020 al Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune actualizarea  Devizului General  pentru  obiectivul de investiții 

„Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Mun.  Brad, Jud.  

Hunedoara”; 

 Având în vedere adresa nr. 2423119.08.2020 a A.D.R. Vest; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 124/11711/20.08.2020, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

 În conformitate cu prevederile  Ghidului Solicitantului pentru Programul 

Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 – ”Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale”, Prioritatea de Investiţii 10.1, Obiectivul specific 10.1 „Creșterea gradului 

de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru 

copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – Apel dedicat învățământului 

antepreșcolar și preșcolar”, ale H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru obiective de investiţii finanţate din fondurile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare,  ale art. 486 alin. 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum şi ale H.G. nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

   În temeiul prevederilor  art.129 alin. 2  lit. d, alin. 4 lit. d, art. 139 alin. 3 lit. a  și ale 
art. 196 alin. 1 lit. a 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 Devizul 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). 

 



 Art. 2.   (1)  -  Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de  2.685.718,00 

lei. 

           (2) - Contribuția prevăzută la alin.1 reprezintă achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile, precum și 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului 

prevăzut la art. 1, respectiv 109.037,92 lei, aceasta din urmă reprezentând cofinanțarea 

proiectului. 

 Art. 3. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pentru implementarea 

în condiții optime a proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar 

și preșcolar în Mun. Brad, Jud. Hunedoara” se vor asigura din buget local al Municipiului 

Brad. 

 Art. 4. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 Art.  5.  -   Se împuternicește Primarul Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, în 

calitate de reprezentant legal al MUNICIPIULUI BRAD, să semneze toate actele necesare 

şi contractul de finanţare în numele MUNICIPIULUI BRAD. 

 Art. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte Compartimentul Implementare Proiecte și Serviciul Buget, Finanțe, 

Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din cadrul  aparatului  de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad. 

 Art. 7. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

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

 Art.   8.  -  Prezenta hotărâre se comunică: 

                       -  Prefectului  Judeţului  Hunedoara; 

                     - Primarului Municipiului Brad; 

                      - Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite  

       Locale; 

                           - Compartimentului Implementare  Proiecte. 

 

 

       Brad, 21.08.2020                                     

                                                                                              

                                             

                Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                   Ionel Daniel Adam                                                  Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 
 

cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 13  voturi “pentru”    

 

 

 

 

 

 


