
          R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 

PROCES -VERBAL 

încheiat azi, 09 noiembrie 2017, 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 09 noiembrie  2017 prin Dispoziţia nr. 848/09.11.2017 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  09 noiembrie 2017. 

La şedinţă au fost prezenţi  11 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în 

funcţie, 6 consilieri locali absenţi (Ionel Daniel Adam,  Vasile Bârea, Dorin Sorin David, 

Cornelia Golea, Iosif Manea, Vasile Poenaru). 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu  şi  doamna Carmen - Irina 

Bora – Secretarul Municipiului Brad. 

În calitate de invitat a participat: doamna Ioana Manea – consilier juridic în cadrul   

Compartimentul Relații Publice din  aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad și domnul Adrian Circo – inspector de specialitate din cadrul Cantina de Ajutor 

Social Brad din subordinea Consiliului Local Brad. 

 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, constată şedinţa legal 

constituită şi declară deschise lucrările acesteia. 

Totodată, doamna Secretar, Carmen - Irina Bora 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 Secretar, Carmen - Irina Bora, 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 convocării acestei şedinţe este impusă de  faptul că pentru Proiectul 

care s-a depus  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  în vederea realizării obiectivului de investiţii „Eficientizare energetică a 

imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul 

Hunedoara”, ulterior înregistrării Proiectului la ADR VEST,respectiv, în cadrul etapei de 

verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, s-au solicitat 

clarificări  care trebuie  încărcate în cel mai scurt timp  în sistemul My Smis 2014. 



  Aceste clarificări se regăsesc de fapt în documentația care face obiectul proiectului 

de hotărâre înscris pe ordinea de zi. 

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

1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 

privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico –

Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului 

Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul 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  

11  voturi „pentru”, 6 consilieri locali absenţi (Ionel Daniel Adam, Vasile Bârea, 

Dorin Sorin David, Cornelia Golea, Iosif Manea, Vasile Poenaru) 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  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 123/2017 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor 

Tehnico–Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului 

Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul 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  prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2017 s-a aprobat Documentaţia Tehnico - Economică 

şi  Indicatorii Tehnico –Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare 

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

județul 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. 

 În cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii 

de finanțare, ca urmare a solicitărilor de clarificări din partea ADR VEST, din proiect au 

fost eliminate o serie de lucrări. 

 Eliminarea lucrărilor privind rampa pentru persoane cu dizabilități, canalizarea 

menajeră și căminele aferente precum și a lucrărilor pentru desfacerea mansardei duce la 

modificarea Devizului General al obiectivului de investiții „Eficientizare energetică a 

imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul 

Hunedoara”, în sensul diminuării sumei totale. 

  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 întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat.  

Domnul Primar, Florin Cazacu mai precizează că în urma efectuării expertizei 

tehnice s-a constatat că mansarda Policlinicii nu prezintă siguranță, experții propunând în 

acest sens 2 variante : consolidare sau demolare.  Precizează că în urma discuțiilor 

purtate s-a optat pentru a doua variantă, pe bani din bugetul local al Municipiului Brad, 

cu condiția ca Primarul să dea o declarație că lucrările de demolare se vor finaliza înainte 



de finalizarea investiției. Mai precizează că s-a ajuns în această situație deoarece la 

momentul când s-a realizat acea mansardă Spitalul Municipiului Brad nu era în 

subordinea Primăriei iar lucrările respective nu au fost controlate. Menționează că în 

urma demolării mansardei, acoperișul va fi mai înalt decât cel existent și va avea 

luminatoare VELUX. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ștefan precizează că, în aceste condiții  va 

pica varianta de amenajare a mansardei cu locuințe de serviciu și mai menționează  că 

demolarea mansardei nu ar trebui să se  facă dinainte ci simultan. 

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că nu se va elibera autorizația de 

demolare până nu este eligibil Proiectul și se va stabili constructorul. 

Domnul consilier local, Mihai Mureș întreabă dacă  același constructor nu poate 

executa și demolarea. 

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că ar fi foarte bine dacă ar fi așa, că 

urmează a se discuta cu constructorul dar, trebuie ca lucrarea să fie sub 30.000 euro 

pentru a  putea face achiziție directă. 

Domnul consilier local,  Petruș Adrian precizează că Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență Hunedoara  de foarte mult timp le-a comunicat că trebuie demolată mansarda 

deoarece prezintă pericol de incendiu. 

 Nemaifiind alte discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş, menţionează 

că proiectul de hotărâre este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

     Doamna Secretar, Carmen –Irina Bora  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 prezenți,  respectiv  9 

consilieri locali. 

    Domnul preşedinte de şedinţă, Ioan Hărăguş supune la vot proiectul de hotărâre   şi 

cu  11 voturi „pentru”, 6 consilieri locali absenţi (Ionel Daniel Adam,  Vasile Bârea, 

Dorin Sorin David, Cornelia Golea, Iosif Manea, Vasile Poenaru) se adoptă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 123/2017 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a 

Indicatorilor Tehnico–Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare 

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

județul 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. 

 

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

închise lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată 

pentru data de 09  noiembrie 2017. 

 

Brad, 09.11.2017 
                                                                                                                        

 

SECRETAR 

                       Carmen - Irina Bora 

 

 


