R O M Â N IA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES -VERBAL
încheiat azi, 10 august 2018, 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 10 mai 2018 prin Dispoziţia nr. 453/10.08.2018 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 10 august 2018.
La şedinţă au fost prezenţi 11 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în
funcţie, 4 consilieri locali fiind absenți (Bârea Vasile, Beciu Adina, Mager Claudia, Miheț
Ancuța Florentina, David Dorin Sorin și Huieț Petru Voicu).
Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Carmen - Irina
Bora, Secretarul 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, Secretarul
Municipiului Brad, constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia.
Totodată, doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul 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”.
În continuare, doamna Carmen - Irina Bora, Secretarul Municipiului Brad, dă
cuvântul domnului preşedinte de şedinţă, Manea Iosif, pentru a prelua conducerea şedinţei.
Domnul preşedinte de şedinţă, Manea Iosif, 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 adoptarea, în regim de
urgență, a unei hotărâri de modificare a H.C.L. nr. 91/2018 privind sărbătorirea Zilelor
municipiului Brad – ediția a XVII – a, în sensul modificării sumei alocate prin hotărârea
inițială.

Ulterior, domnul Primar, Florin Cazacu, dă citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru atestarea apartenenței, la domeniul public al
Municipiului Brad, județul Hunedoara, a imobilului ”Monumentul Eroilor” – iniţiat de
Primarul Municipiului Brad;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
nr.100/2018 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de
150,00 mp., situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în scopul
amenajării unui service auto – iniţiat de Primarul Municipiului Brad;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2018
privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVII – a – iniţiat de Primarul
Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Manea Iosif supune aprobării Ordinea de zi şi cu
11 voturi „pentru” și 6 consilieri locali absenți (Bârea Vasile, Beciu Adina, Mager
Claudia, Miheț Ancuța Florentina, David Dorin Sorin și Huieț Petru Voicu) 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 pentru atestarea apartenenței, la domeniul
public al Municipiului Brad, județul Hunedoara, a imobilului ”Monumentul Eroilor”.
Domnul preşedinte de şedinţă, Manea Iosif, 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 iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, potrivit prevederilor art. 3 alin. 4
din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare, „Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este
alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes
public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate
prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean”.
În anul 2015, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2015 s-a aprobat
Documentaţia Tehnico – Economică pentru obiectivul de investiţii „MONUMENTUL
EROILOR” din Parcul Central, Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara.
Lucrările de construire a „MONUMENTULUI EROILOR” au fost autorizate prin
Autorizația de Construire nr. 74/21.09.2015.
Lucrările au fost finalizate fiind astfel încheiat Procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. 32639/04.12.2015 și Procesul verbal de recepție finală nr.
32363/13.12.2017.
Pentru notarea construcției în cartea funciară s-a comandat întocmirea unei
documentații topografice de identificare a suprafeței de teren și notarea construcției în
cartea funciară.
În contextul celor de mai sus a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus atestarea apartenenței, la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara,
a imobilului - ”Monumentul Eroilor” și – l supune plenului Consiliului Local Brad spre
dezbatere în forma prezentată.
Propune totodată revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2018 privind
completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad.
Domnul preşedinte de şedinţă, Manea Iosif, întreabă dacă sunt discuții pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.

Nefiind discuții pe marginea proiectului, domnul preşedinte de şedinţă, Manea
Iosif, 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, Secretarul 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. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
consilierilor locali în funcție, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Manea Iosif supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 11 voturi „pentru” și 6 consilieri locali absenți (Bârea Vasile, Beciu Adina, Mager
Claudia, Miheț Ancuța Florentina, David Dorin Sorin și Huieț Petru Voicu) se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2018 pentru atestarea apartenenței, la domeniul
public al Municipiului Brad, județul Hunedoara, a imobilului ”Monumentul Eroilor”.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local nr.100/2018 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren
în suprafață de 150,00 mp., situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul
Hunedoara în scopul amenajării unui service auto.
Domnul preşedinte de şedinţă, Manea Iosif, 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 iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Brad nr. 100/2018 s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică a unui
teren în suprafață de 150,00 mp., liber de sarcini și de construcții, proprietate publică a
Municipiului Brad, identificat prin C.F. nr. 65883 Ruda Brad, nr. top. (284-297)/2, teren
intravilan, având categoria de folosință „altele – grădină”, situat în municipiul Brad, sat
Ruda Brad, județul Hunedoara, în scopul amenajării unui service auto.
În acest scop au fost aprobate, de asemenea, STUDIUL DE OPORTUNITATE,
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE, CAIETUL
SARCINI, RAPORTUL DE
EVALUARE privind opinarea valorii redevenţei pentru proprietatea imobiliară: teren
intravilan categoria altele – grădină, în suprafaţă de 150 mp., liber de sarcini şi de
construcţii, situat în sat Ruda Brad, sat aparținător municipiului Brad, aflat în domeniul
public al Municipiului Brad, întocmit de către expert evaluator autorizat UNEAR, Varga
Dorel, redevența minimă de pornire a licitaţiei de 2,13 lei/mp. lună, respectiv de 321
lei/proprietate/lună, conform Raportului de evaluare prevăzut la art.5, durata concesiunii
este de 25 ani începând cu data semnării contractului de concesiune, cu posibilitatea
prelungirii în condițiile legii, precum și componența comisiilor de licitație și respectiv a
celei de soluționare a contestațiilor.
Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică, la art. 15 face vorbire despre componența
comisiei de evaluare a ofertelor. Astfel, în cazul nostru, comisia trebuie să fie constituită
din reprezentanți ai instituției, ai consiliului local și ai direcției generale a finanțelor
publice județene.
Astfel, urmare adresei nr. 10.302/10.08.2018 a Serviciului fiscal municipal Brad,
înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 20237/10.08.2018, prin care au fost
desemnate două persoane pentru a face parte din comisiile de evaluare a ofertelor,
respectiv cea de soluționare a contestațiilor, se impune modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 100/2018.
În contextul celor de mai sus, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a
propus completarea art. 8 și art. 9 din H.C.L. nr. 100/2018 cu membrii reprezentanți ai
Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara și propune plenului Consiliului
Local al Municipiului Brad dezbaterea acestuia în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Manea Iosif, întreabă dacă sunt discuții pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuții pe marginea proiectului, domnul preşedinte de şedinţă, Manea
Iosif, 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, Secretarul 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. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul
consilierilor locali în funcție, respectiv 11 consilieri locali.
Domnul preşedinte de şedinţă, Manea Iosif, supune la vot proiectul de hotărâre şi
cu 11 voturi „pentru” și 6 consilieri locali absenți (Bârea Vasile, Beciu Adina, Mager
Claudia, Miheț Ancuța Florentina, David Dorin Sorin și Huieț Petru Voicu), se adoptă
Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local nr.100/2018 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren
în suprafață de 150,00 mp., situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul
Hunedoara în scopul amenajării unui service auto.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 91/2018 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVII – a.
Domnul preşedinte de şedinţă, Manea Iosif, 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 iniţiator.
Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere faptul că pentru
sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediția a XVII-a, cheltuielile destinate prestațiilor
artistice sunt mai mari decât cele previzionate, este necesară modificarea art. 3 din
Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2018 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad,
Ediția a XVII-a prin suplimentarea sumei alocate de la bugetul local de la 160.000 lei la
180.000 lei la care se adaugă veniturile provenite din sponsorizări.
În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Domnul preşedinte de şedinţă, Manea Iosif, întreabă dacă sunt discuții pe marginea
proiectului de hotărâre prezentat.
Nefiind discuții, domnul preşedinte de şedinţă, Manea Iosif, 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, Secretarul 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, Leaha - Ștefan Dorel, supune la vot proiectul de
hotărâre şi cu 11 voturi „pentru” și 6 consilieri locali absenți (Bârea Vasile, Beciu
Adina, Mager Claudia, Miheț Ancuța Florentina, David Dorin Sorin și Huieț Petru
Voicu) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2018 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 91/2018 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a
XVII – a.
Nemaifiind alte discuţii, domnul preşedinte de şedinţă, Manea Iosif, declară închise
lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată pentru data
de 10 august 2018.

Brad, 10 august 2018
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