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

făcut în data de 02 octombrie 2017 prin Dispoziţia nr. 757/02.10.2017 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 octombrie 2017. 

La şedinţă au fost prezenţi  13 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în 

funcţie, 4 consilieri locali absenţi (Claudia Mager,  Dorin Sorin David, Vasile Poenaru 

şi Ionel Circo). 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu  şi domnişoara Mihaela 

David, care prin Dispoziţia  nr. 837/2015 este promovată temporar în funcţia de 

conducere temporar vacantă de Secretar al Municipiului Brad, pe perioada 

concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani a doamnei Carmen - 

Irina Bora – Secretarul Municipiului Brad. 

În calitate de invitaţi au participat: doamna Ioana Manea – consilier juridic în 

cadrul Compartimentului Relaţii Publice din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad şi domnul arhitect Şerban Tomiţă. 

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, domnişoara Secretar, Mihaela David, constată 

şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia. 

Totodată, domnişoara Secretar, Mihaela David 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, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului 

preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, pentru a prelua conducerea şedinţei. 



Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:  

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă 

şi precizează că urgenţa acestei şedinţe este impusă de faptul că în Condiţiile 

specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. 

POR/2016/3/3.1/A/1 este prevăzută ca anexă obligatorie la depunerea cererii de 

finanţare ”Hotărârea consiliului local de aprobare a documentaţiei tehnico - 

economică (faza DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico - economici, inclusiv anexa 

privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect”, iar dosarul 

care se va încărca în aplicația My Smis trebuie să fie complet şi eligibil, căci linia de 

finanţare se va închide în data de 04 octombrie 2017.  

Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu dă citire proiectului ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi 

a Indicatorilor Tehnico – Economici   pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare 

energetică a imobilului Ambulatoriu şi Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, 

judeţul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-

2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de 

Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, supune aprobării  Ordinea de zi şi 

cu  13  voturi „pentru”, 4 consilieri locali absenţi (Claudia Mager,  Dorin Sorin 

David, Vasile Poenaru şi Ionel Circo), se  aprobă.  

 În continuare se trece la discutarea punctului înscris pe ordinea de zi astfel cum 

a fost  aprobată. 

 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei Tehnico 

- Economice şi a Indicatorilor Tehnico – Economici   pentru obiectivul de investiţii 

„Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu şi Dispensar TBC a Spitalului 

Municipal Brad, judeţul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa 

Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice – iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, dă cuvântul domnului Primar, 

Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta 

expunerea de motive. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, citeşte expunerea de motive, menţionând că  

Primăria Municipiului Brad, prin Compartimentul Relaţii Publice intenţionează 

accesarea în cadrul  Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de 

proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, 

Operaţiunea B – Clădiri Publice, a unor fonduri nerambursabile pentru obiectivul de 

investiţii “Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu şi Dispensar TBC a 

Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara”. 

Necesitatea implementării proiectului rezultă din cerinţa privind sprijinirea 

eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice  respectiv în clădirile publice. 



Implementarea programului conduce la diminuarea semnificativă a costurilor cu 

încălzirea spațiului propus şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor urbane. 

În Condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul acestui apel de 

proiecte este prevăzută ca anexă obligatorie la depunerea cererii de finanţare 

”Hotărârea consiliului local de aprobare a documentaţiei tehnico - economică (faza 

DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico - economici, inclusiv anexa privind descrierea 

sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect”. 

 Având în vedere faptul că linia de finanţare se va închide în data de 04 

octombrie 2017 şi pentru ca dosarul care se va încărca în aplicația My Smis să fie 

complet şi eligibil, se impune adoptarea de îndată a Hotărârii Consiliului Local de 

aprobare a documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor tehnico - economici. 

  În contextul celor de mai sus, a propus plenului Consiliului Local Brad 

dezbaterea proiectului de hotărâre în  forma prezentată.  

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş, precizează că în sală este prezent 

domnul arhitect Şerban Tomiţă care va face o scurtă prezentare. 

Domnul arhitect Şerban Tomiţă arată că realizarea acestui proiect presupune 

mai multe lucrări şi anume: la nivel termic eficientizare energetică, o faţadă 

contemporană cu mesaj ceramic, şarpanta nu este conformă, dar se va putea mobila 

această şarpantă, partea de iluminat electric va fi cu led, ca sursă regenerabilă vor fi 

panouri solare şi fotovoltaice, sistemul sanitar se va schimba în totalitate, se vor 

schimba geamurile, pardoselile şi tavanele, mai puţin uşile care nu erau eligibile la 

care se  vor adăuga şi lucrări conexe. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ioan Hărăguş întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă dacă se va mai face 

modernizarea imobilului prin mansardare? 

Domnul arhitect Şerban Tomiţă, răspunde că această linie nu are componentă 

rezidenţială, nu permite mansardarea. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru precizează că acum imobilul are acoperiş, 

dar acesta se va remodela şi recompartimenta. 

Domnul consilier local, Vasile Bârea întreabă dacă referitor la culoarea 

imobilului va rămâne cea din imaginile foto prezentate de către domnul arhitect, 

pentru că i se par prea sobre şi ar trebui să fie culori mai vesele? 

Domnul arhitect Şerban Tomiţă, răspunde că acesta este doar un proiect tehnic 

dar culoarea imobilului va fi „şampanie”. 

Doamna Ioana Manea -  consilier juridic în cadrul Compartimentului Relaţii 

Publice arată că este placaj cu piatră naturală, nu este o vopsea şi în funcţie de 

culoarea pietrei va fi şi faţada. 

  Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, menţionează că valoarea proiectului este 

de 1 mil. de Euro, iar 2% este contribuţia de la bugetul local, cofinanţare obligatorie.  

     Domnişoara Secretar, Mihaela David  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 Podaru supune la vot proiectul de hotărâre   

şi cu  13 voturi „pentru”, 4 consilieri locali absenţi (Claudia Mager,  Dorin Sorin 

David, Vasile Poenaru şi Ionel Circo) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 

123/2017 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a 

Indicatorilor Tehnico – Economici   pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare 

energetică a imobilului Ambulatoriu şi Dispensar TBC a Spitalului Municipal 

Brad, judeţul Hunedoara” în vederea solicitării prin Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 

3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri Publice. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, mulţumeşte încă o dată doamnelor 

şi domnilor consilieri locali pentru prezenţă. 

Nemaifiind  alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, declară 

închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată 

pentru data de 02 octombrie 2017. 

 

 

 

Brad, 02.10.2017 

 

 

SECRETAR, 

MIHAELA DAVID 


