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Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de îndată s-a 

făcut în data de 02 septembrie 2016 prin Dispoziţia nr. 643/02.09.2016 emisă de Primarul 

Municipiului Brad, conform prevederilor art. 39 alin. 4 şi ale art. 68 alin. 1 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de 02 septembrie 2016. 

La şedinţă au fost prezenţi  16 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în 

funcţie,  1 consilier local fiind absent  (Mihai Mureş). 

Au participat de drept domnul Viceprimar, Vasile Podaru care prin Dispoziţia 

Primarului Municipiului Brad nr. 626/29.08.2016 îl înlocuieşte pe domnul Primar, Florin 

Cazacu, pe perioda concediului de odihnă (01.09.2016 – 09.09.2016) şi doamna c.j. 

Zaharie Nicoleta-Liliana care prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 616/2016 

o înlocuieşte pe domnişoara Mihaela David, Secretar al Municipiului Brad, pe perioada 

concediului de odihnă (22.08.2016 – 02.09.2016). 

În calitate de invitaţi au participat: doamna Gabriela-Octavia Petrean – şef Serviciu 

Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad, doamna Ioana Manea – consilier juridic în cadrul 

Compartimentului Relaţii Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad, domnişoara Monica Borza – inspector în cadrul Compartimentului Relaţii Publice 

din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad şi domnul Cristian Neamţu – 

preşedinte al Asociaţiei non-profit „L&C Consulting”. 

Având în vedere numărul consilierilor prezenţi la şedinţă, prevederile art. 40 alin. 1 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, doamna c.j. Zaharie Nicoleta-Liliana constată şedinţa legal 

constituită şi declară deschise lucrările acesteia. 

Totodată, doamna c.j. Zaharie Nicoleta-Liliana reaminteşte consilierilor locali 

prezenţi, prevederile art. 49 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anume:  

„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local 

care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv , 

are un interes patrimonial, în problema supusă dezbaterilor consiliului local.  

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1 ) sunt 

nule de drept. Nulitatea se  constată de către instanţa de contencios administrativ. 

Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”. 



În continuare, doamna c.j. Zaharie Nicoleta-Liliana, dă cuvântul domnului 

preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Vasile Bârea, îl roagă pe domnul Viceprimar, Vasile 

Podaru,  să dea citire proiectului ordinii de zi:  

1.   Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  

2016 –  iniţiat de Primarul Municipiului Brad.   

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 

Municipiul Brad şi  Asociaţia non-profit „L&C Consulting” –  iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

3. Cererea nr. 24219/29.08.2016 a domnului Primar, Florin Cazacu. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune aprobării  Ordinea de zi şi cu  

16  voturi „pentru”, 1 consilier local fiind absent  (Mihai Mureş), se  aprobă.  

 În continuare se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi astfel cum a 

fost  aprobată. 

 

 Punctul nr. 1.   Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul  2016 –  iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Viceprimar, 

pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de motive 

în calitatea sa de iniţiator. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă 

şi precizează că urgenţa acestei şedinţe este determinată de existenţa a două proiecte 

importante, care au termene scadente şi trebuie puse pe ordinea de zi în vederea discutării, 

respectiv adoptării acestora, iar pentru lămuriri suplimentare cu privire la conţinutul 

proiectelor respective sunt prezenţi la şedinţă, în calitate de invitaţi: doamna Gabriela-

Octavia Petrean - şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale, 

doamna Ioana Manea – consilier juridic în cadrul Compartimentului Relaţii Publice şi 

domnişoara Monica Borza – inspector în cadrul Compartimentului Relaţii Publice. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, menţionează că prin adresa nr. 

21468/26.08.2016 a Administraţiei Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara înregistrată 

la Primăria Municipiului Brad sub nr. 24201/26.08.2016 s-a alocat Municipiului Brad 

suma de 280 mii lei pentru finanţarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 85/2016 şi a 

restanţelor aferente titlurilor executorii ce puteau fi plătite până la data de 31.12.2015, din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. 

 Având în vedere faptul că la capitolul bugetar 37.02 „Transferuri voluntare, altele 

decât subvenţiile” în prezent sunt depăşiri faţă de veniturile prognozate anual sau pe 

primele trei trimestre, este necesară majorarea veniturilor cu suma de 290 mii lei şi 

alocarea acestei sume pe capitole de cheltuieli deficitare după cum urmează: 

  La venituri: 

 -     11.02 - „Sume defalcate din T.V.A.”...................................................280 mii lei; 

- 37.02 – „Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile” ……………  10 mii lei.      

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                 

 La cheltuieli  

-    65.02. „Învăţământ”…………………………………….……...…     280 mii lei; 

-    67.02. „Cultură, recreere şi religie” …………………………..…… .  10 mii lei. 

În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2016 se stabileşte la 



venituri în sumă de 26.182,08  mii lei şi la cheltuieli în sumă de  28.314,74  mii lei. 

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul consilier local,  Dorel Leaha Ştefan, întreabă ce reprezintă aceşti bani. 

Doamna Gabriela-Octavia Petrean - şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe 

şi Impozite Locale, precizează că aceste sume sunt destinate pentru plata restanţelor 

aferente titlurilor executorii ce trebuiau plătite până la 31.12.2015, inclusiv cadrelor 

didactice care se pensionează sau care sunt pensionate. 

Doamna Gabriela-Octavia Petrean - şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe 

şi Impozite Locale, menţionează că în ce priveşte plata salariilor personalului de la 

Grădiniţa „Floare de Colţ” Brad se vor utiliza banii din fondul de rezervă.  

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad.  

    Doamna c.j. Zaharie Nicoleta-Liliana,  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. 45  alin. 2 lit. a din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali în funcţie,  

respectiv  9 consilieri locali. 
 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea,  supune la vot proiectul de hotărâre  

împreună cu amendamentul propus şi cu  16 voturi „pentru”, 1 consilier absent (Mihai 

Mureş) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2016 privind rectificarea 

bugetului Municipiului Brad pe anul  2016 . 
  

 

 Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat între Municipiul Brad şi  Asociaţia non-profit „L&C Consulting” –  iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, dă cuvântul domnului Viceprimar, 

pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta expunerea de motive 

în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că în perioada 16 mai 2016 – 15 

septembrie 2016 s-a deschis linia de finanţare a Programului Operaţional Capital Uman 

2014 -2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul 

tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de 

discriminare, Prioritatea de investiţii 9.II – Integrarea socio-economică a comunităţii 

marginalizate, Obiectiv specific 4.2 -Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de 

măsuri integrate. 

 Ghidul Condiţii generale şi Ghidul Condiţii specifice ale Obiectivului specific 4.2, 

defineşte ca obligativitate pentru unităţile administrativ teritoriale să facă parte din cadrul 

unui parteneriat în implementarea unui proiect pe această axă. 

 Deşi linia de finanţare este deschisă din 16 mai 2016, perioada de pregătire a 



proiectului a fost una îndelungată, având în vedere că presupune o complexitate de 

activităţi premergătoare elaborării efective a acestuia şi anume: întocmirea şi aplicarea de 

chestionare pentru populaţie în vederea identificării grupului ţintă şi a activităţilor 

necesare a fi derulate în proiect, interpretarea acestora şi identificarea imobilelor ce pot fi 

incluse în proiect. 

         În cadrul exerciţiului financiar 2014-2020 depunerea proiectelor se face în sistem 

electronic prin încărcarea electronică în aplicaţia „mysmis”, aplicaţie ce este supusă 

problemelor tehnice şi din motive de siguranţă depunerea proiectului nu poate fi efectuată 

în ultimele zile ale liniei de finanţare. 

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă cine poate să dea detalii 

despre societatea iniţiatoare a Acordului de parteneriat şi anume Asociaţia non-profit 

„L&C Consulting”. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, menţionează că în sală se află domnul Cristian 

Neamţu – preşedinte al Asociaţiei non-profit „L&C Consulting” care poate da detaliile 

solicitate. 

Domnul Cristian Neamţu menţionează că este preşedintele Asociaţiei non-profit 

„L&C Consulting”, care funcţionează din anul 2004 şi care a avut iniţial ca scop găsirea 

unor locuri de muncă pentru persoanele disponibilizate din cadrul fostului Combinat 

Siderurgic Hunedoara. 

Domnul Cristian Neamţu precizează că din 2004 şi până în prezent, asociaţia a 

organizat cursuri pentru calificarea ca lucrător comercial, în domeniul antreprenorial şi IT, 

a acordat asistenţă persoanelor din mediu rural pentru găsirea unui loc de muncă, a ajutat 

diferite instituţii publice să-şi reorganizeze activitatea. 

Domnul Cristian Neamţu arată că odată cu intrarea în vigoare a legislaţiei aferentă 

asistenţei sociale, se va reorganiza tot acest sistem, iar proiectele care vor fi promovate în 

acest domeniu presupun o activitate complexă, un studiu de impact pentru delimitarea 

zonelor defavorizate şi mai multe activităţi. 

Domnul Cristian Neamţu menţionează că în acest context va fi iniţiat şi proiectul 

pentru care este necesar încheierea acestui Acord de parteneriat, iar o primă componentă 

ar fi cea legată de educaţie, în sensul înfiinţării la Şcoala Gimnazială „Mircea 

Sântimbreanu” Brad a  unor ateliere after school la care să aibă accesul copii din 

cartierele defavorizate cu scopul de a-i stimula să vină la şcoală, să participe la diverse 

activităţi şi să socializeze cu alţi copii.  

Domnul Cristian Neamţu menţionează că a doua componentă ar fi cea legată de 

consilierea persoanelor prin realizarea unor cursuri în colaborare cu S.C. INTERLOG 

Brad.  

Domnul Cristian Neamţu menţionează că a treia componentă se referă la 

antreprenoriat, în sensul de a sprijini material persoanele care sunt calificate într-o 

anumită meserie pentru a-şi crea propriul loc de muncă, prin cumpărarea de utilaje şi alte 

materiale necesare. 

Domnul Cristian Neamţu menţionează că a patra componentă este alocată 

serviciilor sociale şi în acest sens la sfârşitul lunii septembrie 2016, asociaţia va deschide 

mai multe centre de informare şi sprijin  pentru părinţii cu situaţii sociale deosebite, având 

în vedere şi schimbările legislative ce vor interveni în domeniul asistenţei sociale în 



sensul că aceste persoane cu probleme sociale vor beneficia de un venit de inserţie, 

urmărindu-se ca toate persoanele apte de muncă să nu mai fie asistaţi social, ci să fie 

angajaţi. 

Domnul Cristian Neamţu menţionează că asociaţia doreşte, în temeiul legislaţiei 

actuale să înfiinţeze echipe mobile de intervenţie care să se prezinte la orice solicitare 

pentru a lua măsurile sociale care se impun. 

Domnul Cristian Neamţu arată că a cincea componentă ar fi cea legată de 

reabilitarea condiţiilor de locuit a persoanelor din cartierele defavorizate, în speţă 

Cartierul Micro 1 din Municipiul Brad, în acest sens fiind identificate 6 blocuri  care pot 

fi reabilitate, 3 blocuri în totalitate şi alte 3 blocuri parţial, scopul fiind reducerea 

costurilor celor care locuiesc în imobilele respective. 

Domnul Cristian Neamţu menţionează că asociaţia mai doreşte să desfăşoare şi 

mici activităţi de informare pentru a reduce nivelul de izolare a cartierelor mărginaşe. 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, întreabă cine pune diferenţa până la 

valoarea totală a proiectului. 

Domnul Cristian Neamţu menţionează că în acest proiect din fondurile europene va 

fi o contribuţie de 93%, partenerul  S.C. INTERLOG Brad contribuie cu 5%, Primăria 

Municipiului Brad contribuie cu 1%, iar Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad 

tot cu 1%. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă cu câte unităţi administrativ-

teritoriale a mai avut colaborări asociaţia. 

Domnul Cristian Neamţu precizează că asociaţia în prezent are un acord de 

parteneriat încheiat cu comuna Ghelari, iar în trecut a colaborat cu diferite instituţii 

publice şi anume: Şcoala „Matei Corvin” Hunedoara, Agenţia Judeţeană de Ocupare a 

Forţei de Muncă Hunedoara, Camera de Comerţ Hunedoara, Camera de Comerţ 

Timişoara, colaborări care au fost fructuoase şi au dat rezultate. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru menţionează că acest proiect nu s-ar fi putut 

demara dacă nu exista o colaborare între asociaţie şi funcţionari din cadrul 

Compartimentului Relaţii Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad, respectiv din cadrul  Şcolii Gimnaziale „Mircea Sântimbreanu” Brad, care să 

meargă efectiv în teren pentru identificarea cazurilor sociale. 

Domnul consilier local, Vasile Poenaru menţionează că este cam târziu pentru 

Municipiul Brad să se iniţieze acum un acord de parteneriat în acest sens, pentru că şi în 

comunele învecinate s-au demarat astfel de proiecte şi nu au avut o finalitate. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru menţionează că acum este vorba de o altă Axă 

de finanţare, pe alte proiecte. 

Domnul Cristian Neamţu arată că asociaţia al cărei preşedinte este a mai avut 

colaborări în Municipiul Brad, de exemplu în anul 2010 a colaborat cu Asociaţia MARIA,  

iar rezultatele au fost foarte bune. 

Domnul consilier local, Vasile Poenaru precizează că ar fi bine ca acest proiect să 

nu dureze la infinit şi oamenii să poată beneficia de cursuri, pentru că mulţi nu sunt 

calificaţi, iar în acest mod poate se mai crează locuri de muncă. 

Domnul consilier local,  Dorel Leaha Ştefan, arată că ar fi bine să nu se depăşească 

termenul limită de depunere a proiectului şi solicită să se precizeze ce înseamnă concret 

pentru Municipiul Brad demararea acestui proiect. 

Domnul Cristian Neamţu, precizează că în colaborare cu Şcoala Gimnazială 



„Mircea Sântimbreanu” Brad se vor realiza două ateliere after school pentru copii şi un 

club sportiv, iar centrul social care se va deschide la sfârşitul lunii septembrie 2016 

presupune desfăşurarea unor servicii sociale ce vor consta în mediere, consiliere cu 

grupuri ţintă, discuţii cu diferite persoane ce au nevoie de calificări în diverse meserii 

pentru a-i orienta spre antreprenoriat. 

Domnul consilier local,  Dorel Leaha Ştefan, întreabă la cât se ridică valoarea 

proiectului. 

Domnul Cristian Neamţu, precizează că proiectul va fi de aproximativ 6 milioane 

euro. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru precizează că pentru acest proiect va fi un buget 

multianual pe trei ani, anul acesta contribuţia Primăriei Municipiului Brad fiind zero, 

urmând ca abia din anul 2017 să se plătească o parte, căci contribuţia nu presupune ca toţi 

banii să fie achitaţi odată. 

Doamna consilier local, Cornelia Golea, precizează că sunt multe cazuri sociale în 

municipiu şi în acest context s-ar putea organiza cursuri de îngrijire la domiciliu. 

Doamna consilier local, Ancuţa Florentina Miheţ, precizează că în urma demarării 

acestui proiect la Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad  se vor realiza 3 

ateliere şcolare şi anume: un atelier pentru consilierea părinţilor, un atelier pentru muzică 

şi un atelier sportiv, toate acestea urmând să rămână în dotarea şcolii. 

Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam, întreabă care mai este angajamentul 

Primăriei Municipiului Brad în afară de contribuţia de 1%. 

Domnul Cristian Neamţu, menţionează că după încheierea Acordului de parteneriat 

se va constitui o echipă de implementare al proiectului formată din funcţionari ai 

primăriei, iar o parte din salariul acestora se va deconta din proiect. 

Domnul consilier local, Petru Voicu Huieţ precizează că proiectul este valoros, dar 

ar trebui ca el să se extindă şi la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Brad. 

Doamna Ioana Manea – consilier juridic în cadrul Compartimentului Relaţii 

Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, arată că în exerciţiul 

precedent 2007 – 2016, Primăria Municipiului Brad a depus un proiect pentru  Colegiul 

Naţional „Avram Iancu” Brad, dar datorită activităţii defectuaoase a proiectantului, 

proiectul a fost respins. 

Domnul consilier local, Petru Voicu Huieţ, menţionează că ar trebui depus un nou 

proiect în acest exerciţiu. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru precizează că potrivit legislaţiei actuale în cazul 

unui proiect respins nu se mai poate iniţia un alt proiect pe aceiaşi axă de finanţare. 

Domnul consilier local, Adrian Petruş arată că în urma prezentării făcute şi a 

discuţiilor purtate consilierii locali s-au edificat privind necesitatea proiectului. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, arată că s-ar putea să mai fie cazul 

convocării unor şedinţe de îndată pentru încheierea de acorduri de parteneriat în scopul 

demarării unor proiecte, dar trebuie să se acorde atenţie maximă fiindcă s-ar putea ca 

anumite proiecte care ar avea un grad de importanţă mai mare să nu mai poată fi aprobate 

din lipsa fondurilor materiale. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad.  

    Doamna c.j. Zaharie Nicoleta-Liliana,  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. 45 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul majorităţii consilierilor locali prezenţi,  respectiv 9 consilieri 

locali. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea supune la vot proiectul de hotărâre şi 

cu 16 voturi „pentru”, 1 consilier local absent (Mihai Mureş) se adoptă  Hotărârea 

Consiliului Local nr. 120/2016 privind aprobarea încheierii unui Acord de 

parteneriat între Municipiul Brad şi  Asociaţia non-profit „L&C Consulting” . 
  

 

 Punctul nr. 3. Cererea nr. 24219/29.08.2016 a domnului Primar, Florin Cazacu, 

prin care dumnealui anunţă Consiliul Local al Municipiului Brad că în perioada 

01.09.2016 – 09.09.2016 va fi în concediu de odihnă, atribuţiile sale fiind preluate de 

domnul Viceprimar, Vasile Podaru. 

Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre cerere. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, mulţumeşte încă o dată doamnelor şi 

domnilor consilieri locali pentru prezenţă. 

 

Nemaifiind  alte discuţii, domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, declară 

închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată 

pentru data de 02 septembrie 2016. 

 

 

 

Brad, 02.09.2016 

 

 

 

 

SECRETAR, 

MIHAELA DAVID 

 
 

 


