ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 07 iunie 2019, cu ocazia şedinţei
Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa de îndată
s-a făcut în data de 07 iunie 2019 prin Dispoziţia nr. 362/07.06.2019 emisă de
Primarul Municipiului Brad, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 4 şi ale art. 68
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Consilierii locali au fost anunţaţi telefonic în data de 07 iunie 2019.
La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în
funcţie, 6 consilieri locali fiind absenți (Ionel Circo, Dorin Sorin David, Ancuța
Florentina Miheț, Ioan Hărăguș, Vasile Bârea și Iosif Manea).
În calitate de invitați au participat: doamna Cristina Lăzărescu – șef – Birou
Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, doamna Monica Ionescu – consilier – Compartiment Investiții din
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad și doamna Ioana Manea consilier juridic Compartiment Relații Publice din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi doamna Carmen –
Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad.
Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, prevederile
art. 40 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al
Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările
acesteia.
Totodată, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad,
reaminteşte consilierilor locali prezenţi, prevederile art. 49 din Legea nr. 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, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 57 alin. 4^1 și art. 101 alin. 3^1.
(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”.
Doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad precizează că prin
Hotărârea nr. 56/2019 a Consiliului Local al Municipiului Brad a fost aleasă președinte
de ședință, pentru un mandat de trei luni, doamna consilier local, Miheț Ancuța

Florentina.
Întrucât la ședința convocată de îndată pentru data de 7 iunie 2019, doamna
consilier local, Miheț Ancuța Florentina, nu se poate prezenta din motive personale, se
impune adoptarea unei noi hotărâri privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru
această ședință de consiliu.
În continuare, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, dă
cuvântul domnului Primar Florin Cazacu, să dea citire proiectului ordinii de zi.
Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi
precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de depunerea
documentației pentru accesarea Măsurii 15 ”SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII
CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR”. Conform Anunțului de lansare a
sesiunii de depunere a cererilor de sprijin pentru ajutor de stat, acestea se pot depune
până în data de 14 iunie 2019.
Având în vedere aceste considerente se impune aprobarea de îndată a accesării
Măsurii 15 și împuternicirea Primarului Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu, să
semneze și să depună, în numele și pe seama Municipiului Brad, cererea de sprijin și
orice alte acte necesare pentru accesarea schemei de ajutor de stat.
Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării Măsurii 15 ”SERVICII DE
SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR” – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2018
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “PROIECT PILOT – SALĂ
DE SPORT ȘCOLARĂ, STRADA LIBERTĂȚII, NR. 23, ÎN MUNICIPIUL BRAD,
JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
152/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a Devizului General
pentru obiectivul de investiții „PARCARE STRADA GENERAL VASILE MILEA,
BLOCUL D2, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
În continuare se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi astfel cum
a fost aprobată.
Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul Primar, Florin Cazacu, da citire proiectului de hotărâre şi prezintă
expunerea de motive.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, văzând prevederile
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Brad
aprobat prin H.C.L. nr.137/2015 şi având în vedere că doamna consilier local, Miheț
Ancuța Florentina, care a fost aleasă în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru perioada

mai 2019 - iulie 2019 nu se poate prezenta la ședința convocată de îndată pentru data de
7 iunie 2019, se impune adoptarea unei hotărâri privind alegerea unui nou preşedinte
de ședință.
Domnul consilier local Ionel Daniel Adam propune să conducă lucrările acestei
ședințe domnul consilier local, Vasile Podaru - propunere aprobată cu unanimitate de
voturi.
Nemaifiind alte discuții pe marginea proiectului de hotărâre, doamna Carmen –
Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad , 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 prezenți,
respectiv 6 consilieri locali.
Cu 11 voturi „pentru” și 6 consilieri locali absenți (Ionel Circo, Dorin Sorin
David, Ancuța Florentina Miheț, Ioan Hărăguș, Vasile Bârea și Iosif Manea) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2019 privindalegerea președintelui de ședință.
În continuare, doamna Carmen – Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad, îl
invită pe domnul președinte de ședință Vasile Podaru să preia conducerea lucrărilor
ședinței de consiliu.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării Măsurii 15
”SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA
PĂDURILOR” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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, precizează că, prin PNDR 2014 – 2020,
document aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia C(2015)3508/26.05.2015,
cu modificările și completările ulterioare, s-a avut în vedere îmbunătățirea echilibrului
dintre dezvoltarea economică și utilizarea durabilă a resurselor naturale.
Astfel, Măsura 15 se adresează și unităților administrativ-teritoriale care dețin în
proprietate publică sau privată terenuri cu vegetație forestieră.
Municipiul Brad deține în proprietate o suprafață de 510,90 ha teren cu vegetație
forestieră, astfel: Titlul de proprietate nr. 87291/269 – suprafața de 111 hectare cu
amplasamentul în satul Valea Bradului; Titlul de proprietate nr. 91795/335 – suprafața
de 95,50 hectare cu amplasamentul în comuna Vața de Jos și Titlul de proprietate nr.
20/10984 - suprafața de 304,40 hectare cu amplasamentul în municipiul Brad.
Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu și este
acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (hectar) și reprezintă o compensație
pentru pierderile de venit, costurile suplimentare și tranzacționale suportate de
deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5
ani.
În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente ale căror cerințe

specifice sunt încadrate în două pachete: pachetul 1 - asigurarea de zone de liniște și
pachetul 2 – utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. Pachetul 2 poate fi
aplicat doar în combinație cu Pachetul 1.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme
este de 100%.
Valorile plăților compensatorii acordate sunt următoarele:38 euro pe an și pe
hectar pentru suprafața angajată în cadrul Pachetului 1 și 137 euro pe an și pe hectar
pentru suprafața anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.
Pentru suprafețe cuprinse între 100 ha și 500 ha (inclusiv) sprijinul financiar se
acordă 100% din valoarea plății compensatorii. Pentru suprafețe mai mari de 500 de
hectare se aplică degresivitatea suportului financiar, astfel că nivelul plăților va fi
ajustat. În cazul nostru, pentru suprafața cuprinsă între 500,01 ha și 1.000 ha se va
acorda 85% din valoarea plății compensatorii. Degresivitatea se aplică suprafețelor
angajate mai mari de 500 de hectare pentru ambele pachete.
Perioada de derulare a acestei Măsuri este de 5 (cinci) ani, respectiv 2019 – 2024.
În Capitolul 6 – anexe, cu V. Documente atașate cererii de sprijin, din Ghidul
solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat ”SERVICII DE SILVOMEDIU,
SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR”, aferentă Măsurii 15
”SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA
PĂDURILOR” sunt prevăzute documentele necesare care se atașează cererii de sprijin.
Având în vedere aspectele enunțate mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre
prin care a propus împuternicire Primarul Municipiului Brad să semneze și să depună, în
numele și pe seama Municipiului Brad, cererea de sprijin și orice alte acte necesare
pentru accesarea schemei de ajutor de stat ”SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII
CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR” aferentă Măsurii 15 ”SERVICII DE
SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR”, PNDR
2014 - 2020 și orice alte documente necesare în vederea implementării acestei măsuri.
A propus, de asemenea, împuternicirea doamnei Lăzărescu Cristina, șef Birou
Administrarea Domeniului Public și Privat din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, să reprezinte Municipiul Brad în relația cu Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură pe toată perioada de derulare a măsurii prevăzută la art. 1
și să ducă la îndeplinire instrumentarea dosarului tehnic care conține punctele
obligatorii specificate.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuții pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Domnul consilier local, Dorel Leaha - Ștefan întreabă dacă procentul de 85% se
aplică pentru toată suprafața sau doar pentru ce depășește suprafața de 500 ha?
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că degresivitatea se aplică
suprafețelor angajate mai mari de 500 de hectare pentru ambele pachete.
Domnul consilier local, Voicu - Petru Huieț solicită domnului Primar, Florin
Cazacu să spună din ce program face parte această măsură.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că domnul consilier local, Petru –

Voicu Huieț se referea la măsuri pentru persoane fizice, dar această măsură acum se
aplică acum pentru prima dată la unități administrativ – teritoriale.
Domnul consilier local, Voicu - Petru Huieț precizează că domnul Primar, până
acum susținea că PNDL nu se aplică și UAT - urilor și, dacă dumnealui nu ar fi insistat
nici până în acest moment nu s-ar fi făcut nici un demers.
Doamna Cristina Lăzărescu șef Birou Administrarea Domeniului Public și Privat
menționează că în urma ședinței de informare această măsură se aplică pentru prima
dată, unităților administrativ teritoriale începând cu luna mai a acestui an.
Mai mult, menționează că în urma sesiunii de informare care a avut loc la Deva și
la care a participat rezultă că în tot județul doar Municipiul Brad și Comuna Vața au
documentațiile necesare pentru a accesa această măsură.
Doamna Ioana Manea - consilier juridic în cadrul Compartimentului Relații
Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad precizează că acest
program se aplică exclusiv pentru zonele rurale. Menționează că în data de 06.06.2019 a
avut loc o întâlnire de informare cu cei din cadrul AFIR iar în urma discuțiilor purtate
rezultă că sunt câteva linii destinate persoanelor unde sunt eligibili toți fermierii dar sunt
alte linii care se aplică doar pentru unitățile administrativ teritoriale.
Nemaifiind alte discuții pe marginea proiectului, domnul preşedinte de şedinţă,
Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad , 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 prezenți, respectiv 6 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 11 voturi „pentru”, 6 consilieri local absenți (Ionel Circo, Dorin Sorin
David, Ancuța Florentina Miheț, Ioan Hărăguș, Vasile Bârea și Iosif Manea) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2019 privind aprobarea accesării Măsurii 15
”SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA
PĂDURILOR”.
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 53/2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii “PROIECT PILOT – SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, STRADA
LIBERTĂȚII, NR. 23, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” –
iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local
nr.53/2018 s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “PROIECT PILOT
– SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, STRADA LIBERTĂȚII, NR. 23, ÎN MUNICIPIUL
BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
Acest amplasament este situat în municipiul Brad, strada Libertății, nr. 23, județul
Hunedoara constând într-un imobil – teren în suprafață de 2.922 mp.
Prin Planul Urbanistic General al Municipiului Brad P.O.T.- ul zonei (procent de
ocupare al terenului) este de 28%, iar procentul de ocupare al viitoarei săli de sport
raportat la terenul predat este mai mare decât cel prevăzut. Pentru obținerea procentului
de ocupare al terenului cu viitoarea construcție este necesară mărirea suprafeței
terenului inițial cu 908 mp.
Astfel s-a întocmit documentație topografică de comasare a două parcele de teren,
respectiv parcela cadastrală 67042 în suprafață de 2.922 mp., cu parcela cadastrală
67462 în suprafață de 908 mp., rezultând imobilul teren cu numărul cadastral 67473,
situat în municipiul Brad, strada Libertății, nr.23, județul Hunedoara, având suprafața de
3.830 mp..
Față de cele de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus
modificarea articolului 1 din HCL nr.53/2018, astfel:
”Art.1. – Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe bază de
protocol, a terenului situat în Municipiul Brad, județul Hunedoara, aflat în proprietatea
publică al Municipiului Brad, în suprafață de 3830 mp., identificat potrivit Cărții
Funciare nr.67473 Brad, număr cadastral 67473, liber de orice sarcini, în vederea și pe
perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii „ PROIECT
PILOT-CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, STRADA LIBERTĂȚII,
NR.23, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuții pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuții pe marginea proiectului, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile
Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad , 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. din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, necesită votul
majorităţii consilierilor locali în funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu voturi „pentru”, 6 consilieri local absenți (Ionel Circo, Dorin Sorin
David, Ancuța Florentina Miheț, Ioan Hărăguș, Vasile Bârea și Iosif Manea) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 81 /2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 53/2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii “PROIECT PILOT – SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, STRADA
LIBERTĂȚII, NR. 23, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” .

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 152/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a
Devizului General pentru obiectivul de investiții „PARCARE STRADA
GENERAL VASILE MILEA, BLOCUL D2, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA” – iniţiat de Primarul Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, 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, precizează că prin Hotărârea de Consiliu Local nr.
152/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice și a Devizului
General pentru obiectivul de investiţii „PARCARE STRADA GENERAL VASILE
MILEA, BLOCUL D2, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA", s-a
aprobat Devizul General al obiectivului în valoare de 528.619 lei cu TVA.
Devizul General a fost însoţit de devizele pe obiecte, potrivit listelor de cantităţi
rezultate din antemăsurători în faza de proiectare.
Pe parcursul execuţiei, s-a constatat necesitatea unor corecţii în listele de cantităţi
de lucrări aferente construcţiei, constând în subestimări din faza de proiectare. Aceste
corecţii au făcut obiectul Dispoziţiei de şantier nr. 1, care a necesitat majorarea valorii
Contractului de lucrări.
Astfel, se constată necesitatea următoarelor corecţii:
- pentru asigurarea continuității străzii General Vasile Milea și pentru siguranța
autoturismelor parcate, se mărește suprafața parcării cu 46 mp, Suprafața parcării
devine 414 mp, iar valoarea suplimentară este de 13.359,6 lei cu TVA;
- pentru îmbunătățirea aspectului trotuarului se suplimentează suprafața placată cu
dale pietonale cu 206 mp. Această suprafață a fost placată cu un alt tip de pavaj, care nu
se armonizează cu aspectul trotuarului proiectat. Astfel,suprafața placată a trotuarului
devine 606 mp, iar valoarea suplimentară este 73.915,44 lei cu TVA;
- repararea străzii se suplimentează cu valoarea de 144,9 lei cu TVA.
Ţinând cont de cheltuielile efectuate cu proiectarea, taxe pentru avize, cote
pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii, dirigenția de șantier, precum şi de Notele de
Lucrări Suplimentare, valoarea Devizului General aprobat prin Hotărârea de Consiliu
Local nr. 152/2018 necesită o suplimentare cu 22.639,85 lei.
Considerând justificată suplimentarea calculată, a inițiat prezentul proiect de
hotărâre prin care a propus modificarea art. 2 alin.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.
152/2018, în sensul aprobării valorii Devizului General de 551.258,85 lei cu TVA,
respectiv 464.572,4 lei fără TVA, din care C+M 522.309,2 lei cu TVA, respectiv
438.915,29 lei fără TVA, precum şi suplimentarea alocaţiei bugetare pentru acest
obiectiv, cu finanţare integrală din buget local și-l supune plenului Consiliului Local al
Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, întreabă dacă sunt discuții pe
marginea proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuții pe marginea proiectului, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile
Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Doamna Carmen –Irina Bora, Secretar al Municipiului Brad , 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 funcție, respectiv 9 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 11 voturi „pentru”, 6 consilieri local absenți (Ionel Circo, Dorin Sorin
David, Ancuța Florentina Miheț, Ioan Hărăguș, Vasile Bârea și Iosif Manea) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 82 /2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 152/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico – Economice şi a
Devizului General pentru obiectivul de investiții „PARCARE STRADA
GENERAL VASILE MILEA, BLOCUL D2, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL
HUNEDOARA”.
În continuare, domnul Primar Florin Cazacu îi invită pe toți domnii consilieri
locali prezenți să participe în data de 15 iunie 2019, la ora 12.00, în Parcul Libertății din
Orașul Nou la momentul comemorativ dedicat nașterii Crăișorului Avram Iancu,
moment creat în colaborare cu Societatea Patriotică ”Avram Iancu”. Totodată,
menționează că, va avea loc și sfințirea exemplarului 2 al bustului lui Avram Iancu, care
după sfințire va fi depus la sediul Primăriei Municipiului Brad. Menționează că
exemplarul 1 al bustului lui Avram Iancu este depus în sala Transilvania de la sediul
Guvernului României.
Domnul consilier local, Ionel Daniel Adam își manifestă nemulțumirea față de
lipsa de implicare a conducerii Liceului Teoretic „Avram Iancu” Brad pentru terenul de
sport și nu numai.
Domnul Primar, Florin Cazacu menționează că dumnealui a și-a exprimat public
nemulțumirea în data de 21.05.2019 față de modul cum este administrată această unitate
de învățământ. Menționează că va soma în scris conducerea liceului să întrețină toată
activele.
Domnul consilier local Ionel Daniel Adam menționează că nu au mai fost invitați
nici la ședințele Consiliului de Administrație.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată
pentru data de 07 iunie 2019.

Brad, 07 iunie 2019

SECRETAR,
CARMEN – IRINA BORA

