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

în data de 10 octombrie 2016 prin Dispoziţia nr. 800/10.10.2016 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 10 octombrie 2016. 

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

funcţie, 6 consilieri locali fiind absenţi  (Ancuţa Florentina Miheţ, Claudia Mager, Ionel 

Circo, Iosif Manea, Ionel Daniel Adam, Ioan Florin Oprişa). 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu şi domnişoara consilier juridic 

David Mihaela 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 Gabriela-Octavia Petrean – şef Serviciu 

Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului 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, 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”. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu  mulţumeşte domnilor consilieri pentru prezenţă şi 

precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe de îndată este impusă de adresa 

nr.24617/03.10.2016, înregistrată la Primăria Municipiului  Brad sub nr. 27.050/04.10.2016  

prin care Administraţia Finanţelor Publice  a Judeţului Hunedoara comunică suplimentarea 

în trimestrul IV 2016 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 



cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului Brad cu suma de 725 mii lei din care 

suma de 700 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat şi suma de 25 mii lei pentru cheltuieli de bunuri şi 

servicii. Astfel pentru a putea deveni operaţionali aceste sume de bani se impune 

convocarea unei şedinţe de îndată pentru a se putea aproba o rectificare de buget în acest 

sens. 

În continuare, domnişoara Secretar, Mihaela David, dă cuvântul domnului preşedinte 

de şedinţă, Vasile Bârea, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Vasile Bârea, îl roagă pe domnul Primar, Florin 

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi:  

1.   Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  

2016 –  iniţiat de Primarul Municipiului Brad.   

2.  Proiect de hotărâre  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 

„POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL BRAD” 

judeţul Hunedoara. 
 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, supune aprobării  Ordinea de zi şi cu  11  

voturi „pentru”, 6 consilieri locali fiind absenţi  (Ancuţa Florentina Miheţ, Claudia 

Mager, Ionel Circo, Iosif Manea, Ionel Daniel Adam, Ioan Florin Oprişa), 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  rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul  2016 –  iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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, menţionează că prin adresa nr. 24617/03.10.2016, 

înregistrată la Primăria Municipiului  Brad sub nr. 27.050/04.10.2016 Administraţia 

Finanţelor Publice  a Judeţului Hunedoara comunică suplimentarea în trimestrul IV 2016 a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul Municipiului Brad cu suma de 725 mii lei din care suma de 700 

mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat şi suma de 25 mii lei pentru cheltuieli de bunuri şi servicii. 

În urma alocării acestei sume este necesară majorarea veniturilor la capitolul  

bugetar: 11.02 – „Sume defalcate din T.V.A”  cu suma de 725 mii lei  iar  cheltuielile se 

modifică cu suma de  725  mii  lei,  la  capitolul   bugetar:  65.02 „ Învăţământ”. 

În urma acestei rectificări bugetul Municipiului Brad pe anul 2016 se stabileşte la 

venituri în sumă de 27.077,82   mii lei şi la cheltuieli în sumă de  29.210,48 mii lei.  

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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. 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 Bârea,  supune la vot proiectul de hotărâre  

împreună cu amendamentul propus şi cu  11 voturi „pentru”, 6 consilieri locali fiind 

absenţi  (Ancuţa Florentina Miheţ, Claudia Mager, Ionel Circo, Iosif Manea, Ionel 

Daniel Adam, Ioan Florin Oprişa) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2016 

privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul  2016 . 

  

 

Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre 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 „POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL 

BRAD” judeţul Hunedoara –  iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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 nr. 

128/2016 s-a aprobat  Documentaţia Tehnico - Economică a obiectivului “POD PESTE 

RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL BRAD” şi a  finanţării 

acestui obiectiv prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social-

Subprogramul Lucrări în primă urgenţă. 

Pornind de la necesitatea extremă de  reconstruire a podului peste Râul Crişul Alb  

din Municipiul Brad, precum şi ţinând seama de incapacitatea financiară a bugetului local 

de susţinere a acestei investiţii, estimată la 15.014,499 mii lei  s-a iniţiat procedura de 

includere a acestui obiectiv în Lista – Sinteză a obiectivelor de investiţii pe anul 2016 care 

urmează să se finanţeze din „Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau 

Social”, Subprogramul „Lucrări în primă urgenţă” aprobat prin O.G. nr. 16/2014 cu 

modificările şi completările ulterioare. Conform acestui Program, finanţatorul majoritar 

este COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII S.A. BUCUREŞTI, din cadrul 

M.D.R.A.P., iar bugetul local va avea obligaţia suportării cheltuielilor reprezentând 

amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, 

studii de teren, taxe pentru obţinere  de avize, acorduri impuse prin Certificatul de 

Urbanism, autorizaţii, consultanţă, reabilitarea Străzii Crişan  ca variantă de circulaţie pe 

care se va desfăşura traficul pe perioada construirii podului, organizare de şantier, cheltuieli 

diverse şi neprevăzute  precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pe o perioadă de 

minim 15 ani. 

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, întreabă dacă sunt discuţii pe marginea 

proiectului de hotărâre prezentat. 



Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că la începutul săptămânii trecute a avut 

o întâlnire la Bucureşti, cu reprezentanţi ai Companiei Naţională de Investiţii S.A. 

Bucureşti iar în urma discuţiilor au trimis un proiect de hotărâre cu privire la preluarea 

Podului de peste Râul Crişul Alb. 

Domnul Primar, Florin Cazacu arată că paralel cu etapele ce urmează a fi parcurse 

până la finalizarea lucrării, trebuie găsite resursele financiare pentru varianta ocolitoare, 

întrucât Compania Naţională de Investiţii S.A. Bucureşti nu suportă aceste cheltuieli. 

Domnul Primar, Florin Cazacu aduce la cunoştiinţă că suma pentru podul de 

împrumut este foarte mare, ea variind în funcţie de perioada de închiriere. 

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că s-au făcut demersuri pentru întabularea 

Podului de peste Râul Crişul Alb, în Cartea Funciară, în proprietatea Municipiului Brad. 

Domnul Primar, Florin Cazacu aduce la cunoştiinţă că se va monta conducta de apă 

care alimentează în prezent satul Valea Brad şi toată partea dreaptă a Crişului Alb, pe o 

pasarelă cu zăbrele, precum şi conducta de apă existentă astăzi pe pod , chiar dacă nu va fi 

estetică şi va obtura puţin Valea Crişului Alb. 

Dumnealui mai arată că se poate monta provizoriu peste conducta de apă o grindă iar 

peste grindă o punte provizorie, urmând a obţine toate avizele necesare în acest sens. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, întreabă dacă chiria podului de 

împrumut va fi suportată din bugetul local.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că va susţine împreună cu proiectantul în 

Consiliul Tehnic al  Companiei Naţională de Investiţii S.A. Bucureşti să fie suportată chiria 

de companie şi nu de Consiliul Local pentru că este foarte mare. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, susţine în continuare varianta podului de 

pontoane că este mai ieftină, se asamblează mai uşor, nu trebuie montat pe apă, ci se pot 

face rampe care se întind şi pe uscat, având în vedere podul de pontoane de la Alba Iulia 

care nu stătea numai pe luciu apei şi a fost mult mai ieftin. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că a luat legătura cu proiectantul iar acesta a 

spus că din punct de vedere tehnic nu poate fi montat pod de pontoane datorită diferenţei de 

nivel a apei foarte mare. 

Domnul Primar, Florin Cazacu face cunoscut consilierilor locali că a invitat 

proiectantul pentru a face o prezentare în ansamblu a proiectului, însă timpul a fost prea 

scurt pentru şedinţa de îndată dar va veni la şedinţa ordinară din această lună a Consiliului 

Local Brad. 

Domnul Primar, Florin Cazacu mai arată că prin procedura de achiziţie publică se va 

solicita constructorului să realizeze şi podul de împrumut iar în ceea ce priveşte strada 

Cloşca ce va fi folosită ca variantă de ocolire, va trebui refăcută infrastructura, lucrările 

urmând să înceapă în această primăvară. 

Domnul Primar, Florin Cazacu precizează că este necesar să se construiască podul 

căci dacă va cădea cel existent se poate întâmpla o catastrofă, dar ar fi necesar să se mai 

gândească o variantă pentru trecerea Crişului Alb şi prin alte părţi, de exemplu pe la 

Şteampurile Vechi sau prin satul Ţărăţel. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, arată că era bine ca podul provizoriu să 

rămână ca variantă de rezervă pentru trecerea Crişului Alb şi după construirea noului pod. 

Domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că podul provizoriu nu se poate face fără 

picior de sprijin în mijlocul apei. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, 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. 3 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, necesită votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în 

funcţie,  respectiv 11  consilieri locali. 
Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea supune la vot proiectul de hotărâre şi cu 

11 voturi „pentru”, 6 consilieri local fiind absenţi  (Ancuţa Florentina Miheţ, Claudia 

Mager, Ionel Circo, Iosif Manea, Ionel Daniel Adam, Ioan Florin Oprişa) se adoptă  

Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2016 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 „POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN 

MUNICIPIUL BRAD” judeţul Hunedoara . 

  

În continuare, domnul Primar, Florin Cazacu precizează că va susţine la  Compania 

Naţională de Investiţii S.A. Bucureşti realizarea unei săli de sport la Şcoala Generală 

„Mircea Sântimbreanu” Brad iar în ce priveşte reţeau de distribuţie termică din municipiu 

este aproape în totalitate reabilitată, ultimele lucrări urmând să se finalizeze şi la PT 22. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru arată că în ce priveşte realizarea centralei termice 

de către S.C. ENERGY SERV, are cunoştiinţă că aceştia au luat legătura cu un proiectant 

din Deva pentru a mai obţine alte avize. 

Referitor la această problemă, domnul Primar, Florin Cazacu arată că trebuie avută o 

variantă funcţională, astfel conducta de furnizare a energiei termice va fi umplută cu apă în 

data de 30 octombrie 2016 ţinând cont de faptul că ajutorul de încălzire se dă pentru 

perioada 01 noiembrie 2016 – 31 martie 2017. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, mulţumeşte încă o dată doamnelor şi 

domnilor consilieri locali pentru prezenţă. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan, precizează că foarte mulţi cetăţeni 

întreabă de unde să îşi cumpere lemne şi în acest sens ar trebui solicitat printr-o adresă 

Ocolului Silvic să deschidă un depozit de lemne. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că este un depozit de lemne la Baia de 

Criş. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că în acel depozit nu sunt lemne de 

foc. 

Domnul consilier local, Vasile Poenaru, face cunoscut faptul că în zona S.C. PALL 

ROM, doi muncitori taie asfaltul, făcut praf de cei de la societatea susamintită. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, arată că fiind drum public nu poate interzice 

asemenea lucrări în condiţiile în care în zona străzii Poieniţa se reintroduce o conductă de 

apă. 

Domnul consilier local, Vasile Poenaru, arată că  S.C. PALL ROM nu îşi desfundă 

şanţurile, apa se deversează pe drum, este plin de bălării până în curtea lor iar  când plouă 

tot drumul se umple de apă şi toate mizeriile intră  în Pârâul Luncoi. 

Mai arată că,  vecinii lor, persoane fizice, şi-au curăţat toate şanţurile şi în faţa 

caselor. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, menţionează că executivul  va face o adresă oficială 



în acest sens către  S.C. PALROM iar dumnealui se va deplasa personal pentru a vedea cele 

sesizate de către domnul consilier local Vasile Poenaru. 

Nemaifiind  alte discuţii, domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Bârea, declară închise 

lucrările şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată pentru data de 

10 octombrie 2016. 

 

 

 

Brad, 10.10.2016 

 

 

 

 

SECRETAR, 

MIHAELA DAVID 

 
 

 


