
     R O M Â N I A                                    

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                           

    MUNICIPIUL BRAD                                                                      

    CONSILIUL LOCAL     

 

 

       H O T Ă R Â R E A  NR. 135/2020 

pentru aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economică faza Studiu de fezabilitate  

şi a Indicatorilor Tehnico – Economici aferenți proiectului ”Înființare sistem de 

distribuție gaze naturale în municipiul Brad,  

județul Hunedoara” 

 

 

      Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere REFERATUL DE APROBARE  nr. 135/11.628/16.09.2020 al  

Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea Documentaţiei Tehnico – 

Economică faza Studiu de fezabilitate  şi a Indicatorilor Tehnico – Economici aferenți 

proiectului ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în municipiul Brad, județul 

Hunedoara”;  

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 141/11711/16.09.2020, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad; 

 În conformitate cu prevederile art. 120 și art.121 alin.1 și alin. 2 din Constituția 

României, republicată,  ale art. 8 și art. 9 din Carta europeană  a autonomiei  locale, adoptată 

la Stassbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin.2 și art. 

1166 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

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 ulteriore 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 precum și ale Ghidului 

Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructură mare 2014-2020, Axa Prioritară 8, 

Sisteme  inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, 

Obiectivul specific 8. Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport 

a gazelor naturale cu alte state vecine; 

     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 Documentaţia Tehnico – Economică, faza Studiu de fezabilitate  şi 

a Indicatorilor Tehnico – Economici aferenți proiectului ”Înființare sistem de distribuție gaze 

naturale în municipiul Brad, județul Hunedoara”, conform  Anexei care  face parte integrantă 

din  prezenta hotărâre.  

 

 

Art. 2.  - Se aprobă principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de 

investiții prevăzut la art. 1 cu o valoare totală 66.175.661,33 lei cu TVA inclus/13.695.861,03 

Euro cu TVA inclus, respectiv 55.708.255,69 lei fără TVA/11.529.503,64 Euro fără TVA din 



care C+M 47.491.783,75 lei cu TVA inclus/9.829.004,46 Euro cu TVA inclus, respectiv 

39.909.061,98 lei fără TVA/8.259.667,61 Euro fără TVA . 

 Art. 3.  (1) - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în  bugetul local al 

Municipiului Brad pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii  finanțării prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8, Sisteme  inteligente 

și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8. 

Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu 

alte state vecine. 

          (2) - Municipiul Brad se obligă să  asigure veniturile în bugetul local, 

altele decât de la bugetul de stat, necesare pentru cheltuielile neeligibile aferente Proiectului, 

în perioada de realizare a investiției, în  cazul obținerii  finanțării prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8, Sisteme  inteligente și sustenabile de 

transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8. Creșterea gradului de 

interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, 

potrivit legii. 

Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte Compartimentul 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: 

                          -  Prefectului  Judeţului  Hunedoara; 

                         -  Primarului Municipiului Brad; 

                      - Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite 

                     Locale; 

                         - Compartimentului Investiţii. 

 

 

                         

      Brad, 16.09.2020                                      

                                                                                           

                                               

                                                

                                                                                 Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                 SECRETAR GENERAL  

                        Vasile Podaru                                                      Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

cvorumul necesar: 8 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 10  voturi “pentru”   

 


