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

făcut în data de 07 septembrie 2017 prin Dispoziţia nr. 685/07.09.2017 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 07 septembrie 2017. 

La şedinţă au fost prezenţi  14 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în 

funcţie, 3 consilieri locali fiind absenţi (Adina Beciu, Mihai Mureș, Ioan Hărăguș). 

Au participat de drept domnul Viceprimar Vasile Podaru căruia prin Dispoziția 

Primarului nr.640 /2017 îi sunt delegate atribuțiile Primarului (21.08-29.09.2017)  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 invitat a participat: doamna Ioana Manea – consilier juridic în 

cadrul Compartimentului Relaţii Publice din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad și doamna Monica Ionescu – inspector în cadrul 

Compartimentului Investiții. 

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, Dorin Sorin David, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Dorin Sorin David, îl roagă pe domnul 

Viceprimar, Vasile Podaru,  să dea citire proiectului ordinii de zi:  

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, mulţumeşte consilierilor locali pentru 

prezenţă şi precizează că urgenţa acestei şedinţe este impusă de necesitatea 

transmiterii cât mai urgente a documentelor solicitate de către Autoritatea Națională 

de Reglementare în domeniul Energiei în vederea obținerii  avizului  și pentru 

accesarea fondurilor europene disponibile în perioada de programare a Uniunii 

Europene 2014-2020. 

Ulterior, domnul Viceprimar, Vasile Podaru dă citire proiectului ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de alimentare cu 

energie termică a Municipiului Brad 2017-2024, actualizată în raport cu prevederile 

programului ”Termoficare 2006-2020 căldură și confort” – iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

2.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de Eficientizare Energetică 

a Municipiului Brad 2017-2024– iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului 

Brad 2017-2020, actualizată – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

         4. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți pentru a face parte 

din Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ” Floare de Colț” 

Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 5. Adresa nr. 783/25.08.2017 a Școlii Gimnaziale ”Horea, Cloșca și Crișan” 

Brad. 

 6. Adresa nr. 792/29.08.2017 a Școlii Gimnaziale ”Horea, Cloșca și Crișan” 

Brad. 

 7. Adresa nr. 1932/30.08.2017 a Școlii Gimnaziale ”Mircea Sântimbreanu” 

Brad. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, supune aprobării  Ordinea 

de zi şi cu  14  voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenţi (Adina Beciu, 

Mihai Mureș, Ioan Hărăguș) 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 aprobarea Strategiei Locale de 

alimentare cu energie termică a Municipiului Brad 2017-2024, actualizată în 

raport cu prevederile programului ”Termoficare 2006-2020 căldură și confort” –  

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

        Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, dă cuvântul domnului 

Primar, Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a 

prezenta expunerea de motive în calitatea sa de inițiator.  

 Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că printr-o preocupare 

permanenta de administrare corecta si economica a sistemului de termoficare, cu 

sprijinul Primariei  și a Consiliului Local al Municipiului Brad, care acorda o mare 

importanta asigurarii confortului termic in oras, SC TERMICA BRAD SA a 



imbunatatit calitatea serviciului  centralizat de alimentare cu energie  termica  si a 

redus  costurile si pierderile.  

Eficientizarea SACET Brad a devenit o prioritate  absoluta a administratiei 

publice  locale, preocuparile indreptandu-se spre realizarea unei noi centrale  termice 

pe biomasa  care sa se incadreze in criteriile de competitivitate europeana. 

In prezent municipiul Brad dispune de un  sistem centralizat de producere si 

distributie a energiei termice, sistem operat de catre SC Termica  Brad SA. Centrala 

termica utilizeaza ca si combustibil pacura cu trei cazane de cate 7Gcal/h. In mod 

curent functioneaza 2 cazane iar al treilea este tinut de rezerva. Retelele de distributie 

agent termic sunt invechite si au pierderi mari. Datorita faptului ca in municipiu nu 

exista retea de gaz metan pastrarea in functiune a sistemului centralizat de 

termoficare  a fost si este o necesitate. 

Pentru mentinerea in functiune a sistemului de termoficare, ca unica alternativa 

la incalzirea localitatii, au fost identificate etapele principale de dezvoltare a 

sistemului energetic local, constand in: 

Realizarea unei centrale termice in cogenerare de 7,325 MWH energie termica,  

pe combustibil ieftin(biomasa) printr-un investitor privat prin Programul Operational 

Infrastructura Mare 2014 -2020, Axa prioritara 6 Obiectiv specific 6.1 Cresterea 

productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate(biomasa, biogaz, 

geothermal)/productie. Sistemul de producere a energiei in cogenerare este singurul 

viabil si performant din punct de vedere tehnico-economic. 

Reabilitarea punctelor termice si a retelelor de termoficare ale circuitului 

secundar, precum si modernizarea sistemului de contorizare la bransamente prin 

accesarea  sumelor  alocate Programului " Termoficare 2006 -2020  caldura si 

confort". 

 Reabilitarea retelei de agent primar de la centrala termica actuala pana la 

punctul termic nr. 1, prin accesarea  sumelor  alocate Programului " Termoficare 2006 

-2020  caldura si confort". 

  Reabilitarea unitatii de producere a agentului termic prin accesarea  sumelor  

alocate Programului " Termoficare 2006 -2020  caldura si confort". 

 Dezvoltarea durabila in domeniul alimentarii cu energie termica a municipiului 

presupune aplicarea unor solutii tehnice performante capabile sa asigure, pe de-o 

parte, conditii normale de viata si de munca comunitatii locale, satisfacerea nevoilor 

sociale ale comunitatii locale in conditii de rentabilitate economica si eficienta 

energetica, iar pe de alta parte, conservarea resurselor primare, protectia si 

conservarea mediului, si accesul generatiilor viitoare la resursele energetice primare.  

 În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad 

dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 



     Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David întreabă dacă sunt discuții 

la proiectul de hotărâre prezentat. 

            Domnul Viceprimar,Vasile Podaru face cunoscut faptul că fiecare unitate 

administrativ teritorială este obligată să aibă o strategie locală actualizată adaptată 

conform cerinţelor legale în materie pentru accesarea fondurilor europene disponibile 

în perioada de programare a Uniunii Europene 2014-2020. De asemenea, domnul 

Viceprimar, Vasile Podaru sugerează domnilor consilieri locali să acceseze site-ul 

Primăriei Municipiului Brad unde există supus la dezbatere acest proiect de hotărâre, 

să se informeze cu toate detaliile şi este de părere că ceea ce se propune se şi poate 

realiza. 

           Domnul Viceprimar, Vasile Podaru  că prin prin Programul „Termoficare 

2006-2015 –căldura si confort” au fost realizate următoarele lucrări: 

 Modernizarea Punctelor Termice PT1, PT5, PT9 și a rețelelor termice aferente, 

iar prin Programului "Termoficare 2006-2020 căldura și confort":  “Modernizare 

Punct Termic PT2 și a rețelelor  aferente”și“Modernizare Punct Termic PT22 și a 

rețelelor aferente”, care se află în curs de execuție, punctul Termic nr. 3 a fost 

modernizat în anul 2010 prin fonduri de la bugetul local, iar punctul Termic nr. 6 în 

anul 2003 prin accesarea fondurilor de preaderare RICOP. 

             Domnul consilier, Dorel Leaha Ştefan precizează faptul că în ceea ce priveşte 

reabilitarea termică, Municipiul Brad are realizată în proporţie considerabilă 

reabilitarea reţelelor termice şi a agentului secundar. 

             Domnul consilier local, Vasile Poenar apreciază faptul că ceea ce s-a realizat 

până în prezent în ceea ce priveşte reabilitarea este un lucru bun şi de apreciat şi 

consideră că pe viitor vor fi mai puţine pierderi şi cetăţenii vor plăti mai puţin. 

    Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, menţionează că proiectul 

de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

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

modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali 

prezenţi,  respectiv  8 consilieri locali. 

   Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David supune la vot proiectul de 

hotărâre şi cu  14 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenţi (Adina Beciu, 

Mihai Mureș, Ioan Hărăguș)   se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2017 

privind aprobarea Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a 

Municipiului Brad 2017-2024, actualizată în raport cu prevederile programului 

”Termoficare 2006-2020 căldură și confort” –  iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

Punctul nr. 2.   Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de 

Eficientizare Energetică a Municipiului Brad 2017-2024–  iniţiat de Primarul 

Municipiului Brad. 

        Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, dă cuvântul domnului 

Primar, Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a 



prezenta expunerea de motive în calitatea sa de inițiator.  

 Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că îmbunătățirea eficienței 

energetice reprezintă o prioritate esențială a politicii energetice naționale datorită 

contribuției majore pe care o are la realizarea siguranței alimentării, dezvoltării 

durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 Finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană se va face în următoarea perioadă 

de programare (2017-2024) în baza unor Strategii integrate de Dezvoltare Urbană și, 

specific pentru proiectele din domeniul eficienței energetice pe baza unor Documente 

strategice relevante ce includ Strategiile Locale în domeniul energiei. 

 Strategia de eficientizare  energetică a Municipiului Brad 2017-2024 stabilește 

un mod de abordare structurat și coerent al activităților pe care autoritățile 

administrației publice locale trebuie să le inițieze, implementeze și susține în vederea 

atingerii obiectivelor trasate la nivel regional sau național. 

Strategia energetică defineşte obiectivele Municipiului Brad în domeniul 

energiei electrice și a eficienței energetice pentru perioada 2017-2024 şi modalităţile 

de realizare a acestora, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile. Strategia 

energetică urmăreşte creşterea securităţii energetice prin economisirea resurselor 

epuizabile şi înlocuirea treptată a acestora, în baza conceptului dezvoltării durabile. 

Obiectivul strategiei energetice al Municipiului Brad pe perioada 2017–2024, 

este menit să raționalizeze consumurile de energie şi să ofere alternativă 

consumatorilor de energie în vederea obţinerii unui consum eficient de energie prin 

retehnologizare şi utilizarea diferitelor surse de energii regenerabile, existente la 

nivelul orașului. 

 Scopul strategiei energetice este de a eficientiza consumurile de energie  și de a 

oferi o alternativă marilor și micilor consumatori de energie din surse epuizabile, în 

vederea obținerii unui consum rațional de energie prin retehnologizare și utilizarea 

eficientă a diferitelor surse de energii regenerabile, existente la nivelul orașelor. 

 Municipiul Brad are în vedere obținerea de finanțare nerambursabilă prin 

depunerea mai multor proiecte prin Programul Operațional Regional 2017-2024 Axa 

Prioritară 3.1 Operațiunile A și B. 

Strategia de eficientizare  energetică a Municipiului Brad 2017-2024 va 

constitui documentul cadru pe termen mediu pentru stabilirea planului de acțiune 

locală în domeniul energetic 

        În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad 

dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David întreabă dacă sunt discuții la 

proiectul de hotărâre prezentat. 

      Domnul consilier local, Iosif Manea este nemulţumit de faptul că această 

strategie de eficientizare energetică vizează doar apartamentele de la blocuri de 

locuinţe şi nu vizează şi locuinţele individuale ale persoanelor fizice. 

      Domnul Viceprimar, Vasile Podaru răspunde domnului consilier local Iosif 

Manea, că Statul nu poate investi în proprietate privată, dar ca o recomandare se 



poate consemna acest aspect în strategie. 

        Doamna  Ioana Manea – consilier juridic în cadrul Compartimentului Relaţii 

Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precizează faptul 

că strategia supusă spre dezbatere este un document cu caracter integrat care vizează 

toţi consumatorii de energie din Municipiul Brad , indiferent că este vorba de energie 

termică, electrică sau alte sisteme de încălzire. 

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

     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. 1 

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

completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali prezenţi,  

respectiv  8 consilieri locali. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David supune la vot proiectul de 

hotărâre   şi cu  14 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenţi (Adina Beciu, 

Mihai Mureș, Ioan Hărăguș)   se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2017 

privind  aprobarea Strategiei de Eficientizare Energetică a Municipiului Brad 

2017-2024. 

 

Punctul nr. 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare 

a Municipiului Brad 2017-2020, actualizată –  iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

        Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, dă cuvântul domnului 

Primar, Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a 

prezenta expunerea de motive în calitatea sa de inițiator.  

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că orice comunitate urbană 

modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte 

dezvoltarea sa viitoare.  

Conform art.36, alin.(4) lit.(e) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local aprobă 

strategiile de dezvoltare economică, socială şi de mediu ale unităţii administrativ-

teritoriale. 

Procesul de planificare strategică a vizat definirea reperelor strategice de 

dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 4 ani. 

Principiile care au stat la baza procesului de planificare strategică au fost 

implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea 

demersului. 

Pentru stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare a municipiului pe 

perioada 2017-2020, au fost consultaţi toţi factorii interesaţi de la nivelul 

municipiului. 

Scopul strategiei este acela de realizare a unei abordări unitare şi 

multisectoriale, pentru îmbunătăţirea sistemelor locale de planificare şi dezvoltare, de 

atragere a investiţiilor, de sprijinire a mediului economic şi turistic, rezolvarea 



resurelor umane, în vederea creşterii bunăstării şi calităţii vieţii.                                    

     În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad 

dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

  Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David întreabă dacă sunt discuții la 

proiectul de hotărâre prezentat. 

     Domnul consilier local, Vasile Poenar întreabă de ce această strategie se 

întocmeşte doar pe 4 ani, de ce nu se întocmeşte pe 10, respectiv 20 de ani. 

        Doamna  Ioana Manea – consilier juridic în cadrul Compartimentului Relaţii 

Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, răspunde 

domnului consilier local, că nici o prevedere legală nu impune un anumit interval de 

timp pentru strategiile de dezvoltare locală; mai precizează că este de comun acord ca 

aceste strategii să vizeze o ţintă accesibilă de timp cu un orizont scurt spre mediu 

astfel încât oportunităţile să poată fi intuite, ameninţările să fie evaluate iar 

slăbiciunile să fie prevăzute astfel încât comunitatea să beneficieze de toate 

facilităţile ce pot apărea în acest interval de timp. 

          Domnul consilier local, Vasile Bârea apreciază că strategia este bună şi 

necesară însă foarte importantă este tactica sau modalităţile de aplicare care trebuiesc 

finalizate cu mai multe proiecte sustenabile, deoarece Municipiul Brad are prea 

puţine proiecte. 

          Domnul consilier local, Vasile Bârea propune să se insiste pentru accesarea de 

cât mai multe fonduri europene pe pilonii actuali întrucât singurul proiect aprobat 

este cel cu asfaltarea drumului din satul Mesteacăn. 

        Doamna  Ioana Manea – consilier juridic în cadrul Compartimentului Relaţii 

Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad  răspunde 

domnului consilier Vasile Bârea că în data de 16.08.2017 a fost semnat un contract de 

finanţare prin POCU , proiect cu viziune integrată, ce are ca şi componentă a 

administraţiei publice locale reabilitarea a 2-3 blocuri din Municipiul Brad . 

         Domnul consilier local, Vasile Bârea întreabă ce proiecte sunt în pregătire pe cei 

trei piloni? 

        Doamna  Ioana Manea – consilier juridic în cadrul Compartimentului Relaţii 

Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad  răspunde 

domnului consilier local, Vasile Bârea că în prezent se au în vedere obţinerea de 

finanţări pentru şcoli, Spital şi străzi. 

          Domnul Viceprimar, Vasile Podaru aduce la cunoştinţa domnilor consilieri că 

în prezent se lucrează la documentaţia necesară asfaltării drumului de la OMV până 

la Troiţa din satul Mesteacăn. 

          Domnul consilier local, Vasile Bârea întreabă ce mai urmează , ce proiecte se 

mai întocmesc. 

         Doamna  Ioana Manea – consilier juridic în cadrul Compartimentului Relaţii 

Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad răspunde 

domnului consilier local Vasile Bârea că în prezent se lucrează la dosarele de 

finanţare pe reabilitare termică a unui imobil rezidenţial (blocul A4, strada 1 Mai) şi a 

Dispensarului Policlinic şi TBC din Municipiul Brad. Acestea sunt accesibile prin 

Programul Operaţional Regional , axa 3. 

      Domnul Viceprimar, Vasile Podaru precizează că în mandatul anterior al 



Consiliului Local Brad exista un proiect amplu pentru Grădiniţa cu Program Prelungit 

Floare de Colţ Brad care nu s-a materializat din lipsă de fonduri , însă se încearcă 

redeschiderea lui pe axa 4. 

          Domnul consilier local, Ionel Circo precizează că în anul 2017 a intrat în 

vigoare OG nr. 80/2017 privind asistenţa medicală comunitară, care prevede că se pot 

înfiinţa centre medicale comunitare şi întreabă dacă la nivelul Unităţii Administrativ 

Teritoriale Brad s-a înfiinţat un astfel de centru. 

        Doamna  Ioana Manea – consilier juridic în cadrul Compartimentului Relaţii 

Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad răspunde 

domnului consilier local, Ionel Circo  că va studia condiţiile de eligibilitate impuse de 

acest act normativ. 

           Domnul consilier local, Vasile Poenar apreciază că problema ridicată de 

domnul consilier Ionel Circo este o problemă importantă, că municipiul Brad are doar 

Policlinică şi nu faptul că se reabilitează un bloc de locuinţe. 

  Doamna  Ioana Manea – consilier juridic în cadrul Compartimentului Relaţii 

Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad aduce la 

cunoştinţa domnilor consilieri că proiectul recent obţinut pe POCU prevede accesul 

persoanelor dintr-o zonă defavorizată la servicii sociale şi medicale. 

          Domnul Viceprimar, Vasile Podaru explică domnilor consilieri locali că, dacă 

vor citi strategia vor constata că este cuprinsă şi realizarea unui Spital nou în 

municipiul Brad. 

        Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, este de părere că strategii  

sunt elaborate dar să existe şi fonduri pentru accesare de proiecte, că cetăţenii 

municipiului Brad întreabă concret ce s-a făcut pentru asfaltarea străzilor, mai ales în 

centru municipiului, probleme ridicate tot mai des pe reţelele de socializare şi 

consideră că municipiul Brad este în urmă cu 30 de ani la capitolul drumuri şi 

exemplifică drumul de pe strada Poieniţa şi drumul spre Valea Bradului.    

          Domnul Viceprimar , Vasile Podaru aduce la cunoştinţă faptul că în anul 2017 

s-au asfaltat în municipiul Brad un număr de 12 străzi.    

         Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

     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. 1 

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

completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali prezenţi,  

respectiv  8 consilieri locali. 

  Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David supune la vot proiectul de 

hotărâre   şi cu  14 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenţi (Adina Beciu, 

Mihai Mureș, Ioan Hărăguș)   se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2017 

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Brad 2017-2020, 

actualizată. 

 

 



Punctul nr. 4.   Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți 

pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program 

Prelungit ” Floare de Colț” Brad –  iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

        Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, dă cuvântul domnului 

Primar, Florin Cazacu pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a 

prezenta expunerea de motive în calitatea sa de inițiator.  

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că potrivit art. 4 alin. 1 lit. „b” 

din Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie 

din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 

4619/2014 „în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, 

dintre aceştia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 

reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de 

învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă 

cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă”. 

Urmare constituirii noului Consiliu de Administraţie,  Grădiniţa „Floare de 

Colţ” Brad prin adresa nr. 1789/16.09.2016 înregistrată la Primăria Municipiului 

Brad sub nr. 25547/16.09.2016 solicită desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului 

local pentru a face parte din acest consiliu de administraţie, fapt pentru care las la 

latitudinea Consiliului Local al Municipiului Brad desemnarea celor doi consilieri 

locali. 

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad 

dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, precizează că la art. 1 din 

proiectul de hotărâre trebuie propuşi 2 consilieri locali care să facă parte din  consiliu 

de administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ” Brad, fapt pentru care lasă la 

latitudinea Consiliului Local al Municipiului Brad . 

Domnul consilier local Dorel Leaha Ștefan propune pe domnul consilier local 

Adrian Petruș iar domnul consilier local Daniel Ionel Adam propune pe doamna 

Cornelia Golea să facă parte din Consiliul de Administrație al Grădiniței. 

 Domnişoara Secretar, Mihaela David, prezintă consilierilor locali necesitatea 

exercitării votului în mod secret pentru adoptarea art. 1 al acestui proiect de 

hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 5 din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, anunţă luarea unei pauze 

pentru întocmirea buletinelor de vot. 

 După ce buletinele de vot au fost întocmite, domnul preşedinte de şedinţă, 

Dorin Sorin David, a invitat consilierii locali la vot. 

 După vot, preşedintele de şedinţă împreună cu domnişoara Secretar, Mihaela 

David, au numărat voturile şi au întocmit  procesul verbal. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, a prezentat procesul verbal 

întocmit cu privire la rezultatul votului secret: „În urma votului secret exprimat, au 

fost aleşi cei doi consilieri locali propuşi, astfel:Adrian Petruș cu 14 voturi „pentru”, 

şi Cornelia Golea cu 14 voturi „pentru”.  

  Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David întreabă dacă sunt discuții la 



proiectul de hotărâre prezentat. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, menţionează că proiectul de 

hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

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

modificările şi completările ulterioare, necesită votul  majorităţii consilierilor locali 

prezenţi,  respectiv  8 consilieri locali. 

   Domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David supune la vot proiectul de 

hotărâre   şi cu  14 voturi „pentru”, 3 consilieri locali fiind absenţi (Adina Beciu, 

Mihai Mureș, Ioan Hărăguș)   se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2017 

privind desemnarea a doi reprezentanți pentru a face parte din Consiliul de 

Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ” Floare de Colț” Brad –  iniţiat 

de Primarul Municipiului Brad. 

 Punctul 5. Adresa nr. 783/25.08.2017 a Școlii Gimnaziale ”Horea, Cloșca și 

Crișan” Brad prin care se solicită avizul Consiliului local pentru a transforma postul 

de administrator financiar – studii medii în administrator financiar – studii 

superioare/contabil șef. În urma discuțiilor purtate Consiliul Local a dat Avizul 

solicitat. 

 Punctul 6. Adresa nr. 792/29.08.2017 a Școlii Gimnaziale ”Horea, Cloșca și 

Crișan” Brad prin care se solicită desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte 

din  Consiliul de administrație al acestei unități de învățământ. În urma discuțiilor 

purtate domnii consilieri sunt de acord să facă parte din acest consiliu de 

administrație domnii consilieri locali care au fost desemnați prin HCL nr. 90/2016, 

respectiv doamna consilier local Adina Beciu și domnul consilier local Iosif Manea. 

 Punctul 7. Adresa nr. 1932/30.08.2017 a Școlii Gimnaziale ”Mircea 

Sântimbreanu” Brad prin care se solicită desemnarea a doi consilieri locali care să 

facă parte din  Consiliul de administrație al acestei unități de învățământ. În urma 

discuțiilor purtate domnii consilieri sunt de acord să facă parte din acest consiliu de 

administrație domnii consilieri locali care au fost desemnați prin HCL nr. 89/2016 

modificată prin HCL nr. 55/2017, respectiv domnul consilier local Viorel Curtean și 

domnul consilier local Ioan Hărăguș. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Dorin Sorin David, mulţumeşte încă o dată 

doamnelor şi domnilor consilieri locali pentru prezenţă. 

Nemaifiind  alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Dorin Sorin David, 

declară închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de 

îndată pentru data de 07 septembrie 2017. 

 

 

Brad, 07.09.2017 

 

SECRETAR, 

MIHAELA DAVID 


