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

făcut în data de 13 martie 2017 prin Dispoziţia nr. 245/13.03.2017 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 13 martie 2017. 

La şedinţă au fost prezenţi  10 consilieri locali din toţi cei 17 consilieri locali în 

funcţie, 7 consilieri locali fiind absenţi (Adina Beciu, Ioan Florin Oprişa, Iosif Manea, 

Petru Voicu Huieţ, Ionel Daniel Adam, Vasile Poenaru şi  Dorin Sorin David). 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu  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 invitaţi au participat: domnul  Ioan Cobori – Managerul Spitalului 

Municipal Brad şi domnul ec. Gabriel Lungu – Director Financiar al Spitalului 

Municipal Brad iar din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad: 

doamna Gabriela-Octavia Petrean – şef Serviciu Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe 

şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, 

doamna Monica-Elena Ionescu – inspector în cadrul Compartimentului Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Investiţii din 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, doamna Cristina Lăzărescu 

– şef Birou pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat 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, Ionel Circo, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Domnul preşedinte de şedinţă,  Ionel Circo, 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 acestei şedinţe  este impusă de adresa  nr. 1152/20.02.2017  a 

Spitalului Municipal Brad, prin care se înaintează spre aprobare bugetul de venituri şi 

cheltuieli al acestei instituţii pe anul 2017, avizat de către Consiliul de administraţie, 

cu motivaţia că în cazul în care nu se iniţia acest proiect de hotărâre, salariaţii 

spitalului erau în imposibilitatea încasării în data de 15.03.2017 a drepturilor salariale 

aferente lunii februarie 2017.      

 Pentru lămuriri suplimentare cu privire la conţinutul proiectului de hotărâre 

susmenţionat  este prezent  la şedinţă, în calitate de invitat domnul Cobori Ioan – 

managerul Spitalului Municipal Brad. 

Totodată, domnul Primar, Florin Cazacu menţionează că pentru realizarea 

obiectivului de investiţie ”Conductă de transport de gaze naturale 0 12” Mintia – 

Brad - Ştei, Etapa I: Tronson Mintia - Brad, Judeţul Hunedoara, pe raza Municipiului 

Brad, este necesar împuternicirea sa, pentru a semna în numele şi pentru Municipiul 

Brad, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor care aparţin domeniului public al 

Municipiului Brad, identificate pe amplasamentul obiectivului de investiţie. 

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

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2017 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Florin Cazacu, Primarul 

Municipiului Brad pentru a semna în numele şi pentru Municipiul Brad,  scoaterea 

din circuitul agricol a  terenurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 

Brad,  identificate pe amplasamentul obiectivului de investiție ”Conductă de transport 

gaze naturale 0 12” Mintia – Brad - Ştei, Etapa I: Tronson Mintia - Brad, Judeţul 

Hunedoara, pe raza Municipiului Brad  - iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

3. Informarea nr. 8523/13.03.2017 privind amplasamentul pentru organizarea 

de şantier al obiectivului de investiție ”Pod peste Râul Crişul Alb, str. Cloşca din 

Municipiul Brad, județul Hunedoara”. 

            Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, supune aprobării  Ordinea de zi şi 

cu  10  voturi „pentru”, 7 consilieri locali fiind absenţi (Adina Beciu, Ioan Florin 

Oprişa, Iosif Manea, Petru Voicu Huieţ, Ionel Daniel Adam, Vasile Poenaru şi  

Dorin Sorin David), 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 bugetului de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2017 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD –  iniţiat de 

Primarul Municipiului Brad. 
        Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 privind  aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD 

menţionând că la întocmirea bugetului s-au avut în vedere sumele prognozate a fi 

încasate din contractatele încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 

Hunedoara Deva  pe baza contractelor în anul 2017, veniturile prognozate a fi 

încasate în anul 2017 din contractele încheiate cu  Direcţia de Sănătate Publică 

Hunedoara - Deva din sume alocate de la bugetul de stat - acţiuni, din  sumele 

prognozate a fi încasate de la bugetul local în anul 2017 pentru SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE precum şi din  veniturile prognozate a fi încasate din prestări servicii 

la cerere în anul 2017 şi din concesiuni şi închirieri în anul 2017.  

Dumnealui precizează că veniturile Spitalului Municipal Brad pe anul 2017 se 

stabilesc în sumă de 19.145,15 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de la 

finele anului 2016 în sumă 130,20 mii lei, iar cheltuielile bugetului Spitalului 

Municipal Brad se stabilesc în sumă de 19.275,35  mii lei. 

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad 

dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă cât s-au prognozat pe anul 

2017 cheltuielile cu salariile, care este procentul şi influenţa lui asupra bugetului 

spitalului şi dacă există contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. 

Domnul Ioan Cobori, Managerul Spitalului Municipal Brad răspunde că există  

contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate de la 1 iulie 2016 iar în ceea ce 

priveşte cheltuielile cu salariile, acestea sunt mai mari decât în anul 2016 datorită 

creşterilor stabilite prin actele normative. 

Doamna consilier local, Cornelia Golea întreabă dacă nu sunt defalcate în 

procente cheltuielile cu salariile, respectiv cheltuielile cu medicamentele şi hrana 

bolnavilor. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru, precizează că în bugetul spitalului este 

prevăzut un procent de 80% cheltuieli cu salariile, 5,82% cheltuieli cu medicamentele 

şi un procent de 0,7% cheltuieli cu hrana. 

 Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan întreabă la ce sumă se ridică 

cheltuielile Spitalului Municipal Brad cu asigurarea agentului termic. 

 Domnul Ioan Cobori, Managerul Spitalului Municipal Brad răspunde că în  

iarna 2015-2016 factura lunară a fost de aproximativ 75.000 lei, dar în iarna 2016-

2017 factura lunară a fost de 120.000 lei. 

  Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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  9 consilieri locali. 
        Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo supune la vot proiectul de hotărâre   

şi cu  10 voturi „pentru”, 7 consilieri locali absenţi (Adina Beciu, Ioan Florin 

Oprişa, Iosif Manea, Petru Voicu Huieţ, Ionel Daniel Adam, Vasile Poenaru şi  

Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2017 privind  

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SPITALULUI 

MUNICIPAL BRAD. 

 

Punctul nr. 2.   Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Florin 

Cazacu, Primarul Municipiului Brad pentru a semna în numele şi pentru 

Municipiul Brad,  scoaterea din circuitul agricol a  terenurilor care aparţin 

domeniului public al Municipiului Brad, identificate pe amplasamentul 

obiectivului de investiţie ”Conductă de transport gaze naturale 0 12” Mintia – Brad 

- Ştei, Etapa I: Tronson Mintia - Brad, Judeţul Hunedoara, pe raza Municipiului 

Brad –  iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 
        Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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 urmare preocupărilor  din ultimii 

ani ale Administraţiei Publice Locale Brad pentru alimentarea cu gaze naturale a 

Municipiului Brad, Judeţul Hunedoara, Societatea Naţională de Transport Gaze 

Naturale  „TRANSGAZ” S.A. Mediaş a elaborat Studiul de Soluţie SS nr.659/2009 

care a fost avizat cu Avizul CTE nr. 102/2009 şi continuat cu Proiectul”CONDUCTĂ 

DE TRANSPORT GAZE NATURALE Ø 12" MINTIA-BRAD-ŞTEI, JUDEŢELE 

HUNEDOARA, ARAD, BIHOR” nr. 1018/2013, fazele S.F. şi P.T. Acest proiect de 

investiţii face parte din strategia şi politica energetică din sectorul gazelor naturale, 

promovate de SNTGN „TRANSGAZ” S.A. MEDIAŞ pe termen mediu şi lung,  prin 

Ministerul Economiei, reprezentând un obiectiv de interes naţional, deoarece va 

contribui la creşterea siguranţei în alimentarea cu gaze naturale a zonei de vest a 

României, devenind o buclă a magistralei de pe Valea Mureşului Mintia – Arad -

Beiuş – Ştei. 

De asemenea, prin realizarea conductei de transport Mintia-Brad-Ştei se vor 

crea condiţii de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor industriali şi a 

populaţiei de pe întregul traseu al conductei, între care se include şi Municipiul Brad, 

ca o prioritate absolută a investiţiei. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2015 

s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public de Distribuţie a Gazelor Naturale în 

municipiul Brad, judeţul Hunedoara care va crea oportunitatea alimentării cu gaze 

naturale a 4.252 apartamente din 149 blocuri de locuinţe, 3.000 case particulare din 

zona urbană, 25 obiective social-culturale, 13 instituţii publice, 7 pensiuni cu spaţii de 

cazare şi alimentaţie publică, şi cca. 300 agenţi economici care funcţionează în zona 



urbană. Sistemul de distribuţie preconizat va permite alimentarea cu gaze naturale şi a 

viitoarei Centrale Termice dacă va fi necesar trecerea pe alt combustibil. 

 Prin proiectare, reţeaua de transport gaze naturale Mintia - Brad va fi de 34,5 

km (din lungimea totală  Mintia – Brad - Ştei de 86 km), va avea Dn-300 mm, va 

asigura un debit nominal vehiculat Qmax-9.100 Nm3/h, la presiunea nominală de 40 

bar. Staţia de Reglare, Măsură şi Predare (SRMP) va fi situată pe Strada Tudorăneşti, 

în vecinătatea admisă de 50 m faţă de LEA 110 kV  Mintia - Brad şi va furniza gazul 

metan la presiunea 4-6 bar în sistemul de distribuţie. 

 Sistemul de distribuţie va cuprinde întreaga zonă urbană ocupată de cele 149 

blocuri de locuinţe, case particulare, instituţii publice, agenţi  economici, creând 

premiza alimentării unor potenţiali consumatori industriali care s-ar dezvolta pe 

platformele industriale ale oraşului. Întregul sistem de distribuţie se amplasează în 

intravilanul localităţii, pe străzile, aleile, trotuarele, scuarurile, cartierele şi pieţele 

publice definite prin TEMA DE PROIECTARE. 

 Echivalenţa energetică a gazului metan, de cca 116 Nm3/Gcal, calculată la 

debitul maxim asigurat prin conducta de transport, este de 860 Gcal/h sau 1000 MW 

pentru Municipiul Brad, până la realizarea joncţiunii cu sistemul naţional de transport 

în nodul vestic  din oraşul Ştei, Judeţul Bihor, ceea ce reprezintă un grad excedentar 

de acoperire pentru orice sistem de dezvoltare economică. 

 Alimentarea cu gaze naturale a locuinţelor va spori substanţial gradul de 

confort, va genera economii la bucătării de 50% faţă de gazele petroliere lichefiate şi 

de cel puţin 75% la încălzirea locuinţelor. Aceste estimări ale costurilor energetice 

sunt apreciate la nivelul de preţ actual al gazului metan  pentru consumul casnic, iar 

politica guvernamentală este de a proteja acest preţ până în anul 2018. 

 Colateral, existenţa unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, cu grad mare 

de acoperire, va spori interesul potenţialilor investitori străini şi autohtoni în 

dezvoltarea unor capacităţi de producţie generatore de locuri de muncă. Această 

dezvoltare economică va conduce la creşterea nivelului de trai şi, implicit, la 

însănătoşirea bugetului local.   

 În vederea realizării obiectivului de investiție  ” Conductă de transport de gaze 

naturale 0 12” Mintia – Brad - Ştei, Etapa I: Tronson Mintia - Brad, Judeţul 

Hunedoara, pe raza Municipiului Brad, propune împuternicirea sa, pentru a semna în 

numele şi pentru Municipiul Brad, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor care 

aparţin domeniului public al Municipiului Brad, identificate pe amplasamentul 

obiectivului de investiţie „Conductă de transport de gaze naturale 0 12” Mintia – 

Brad - Ştei, Etapa I: Tronson Mintia - Brad, Judeţul Hunedoara, pe raza Municipiului 

Brad. 

În contextul celor de mai sus propune plenului Consiliului Local Brad 

dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre prezentat. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru precizează că s-au identificat 257 

proprietăţi private pe raza unităţii administrativ-teritoriale Brad care vor fi traversate 

de conducta de transport gaze naturale iar dintre acestea doar 6 proprietari urmează să 

îşi mai dea acordul pentru amplasarea conductei de transport gaze naturale pe terenul 



proprietatea acestora, amplasare pentru care vor fi despăgubiţi în două etape, iniţial 

vor primi o despăgubire pentru terenurile care vor fi scoase din circuitul agricol 

pentru cultura care nu se va realiza o perioadă de 3 ani iar apoi se va primi 

despăgubire pentru terenurile scoase definitiv din circuitul civil, în special terenurile 

cu vegetaţie forestieră pe care nu se vor mai planta pomi. 

 Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, 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  9 consilieri locali. 

      Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo supune la vot proiectul de hotărâre  

şi cu  10 voturi „pentru”, 7 consilieri locali fiind absenţi (Adina Beciu, Ioan 

Florin Oprişa, Iosif Manea, Petru Voicu Huieţ, Ionel Daniel Adam, Vasile Poenaru 

şi  Dorin Sorin David) se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2017 privind 

împuternicirea domnului Florin Cazacu, Primarul Municipiului Brad pentru a 

semna în numele şi pentru Municipiul Brad,  scoaterea din circuitul agricol a  

terenurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Brad,  identificate pe 

amplasamentul obiectivului de investiţie ”Conductă de transport gaze naturale 0 

12” Mintia – Brad - Ştei, Etapa I: Tronson Mintia - Brad, Judeţul Hunedoara, 

pe raza Municipiului Brad. 

 

Punctul nr. 3. Informarea nr. 8523/13.03.2017 privind amplasamentul 

pentru organizarea de şantier al obiectivului de investiție ”Pod peste Râul Crişul 

Alb, str. Cloşca din Municipiul Brad, județul Hunedoara”, prin care se arată că 

amplasamentul optim pentru organizarea de şantier în vederea realizării obiectivului 

de investiţie este platforma în suprafaţă de aproximativ 410 mp., proprietatea 

domeniului public al Municipiului Brad și este cuprinsă între WC-ul public, teren 

proprietatea Lino Isidori şi Parcul Central – str. 1Decembrie 1918. 

Modalitatea de atribuire a terenului este de închiriere prin licitaţie publică  pe 

perioada derulării lucrărilor iar accesul la proprietăţile adiacente str. 1Decembrie 

1918 urmând să se asigure din str. Republicii. 

 Domnii şi doamnele consilieri locali au luat act despre această informare și își 

dau acordul pentru inițierea unui proiect de hotărâre în vederea inițierii unui proiect 

de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a suprafeței de teren sus amintite 

în vederea punerii la dispoziția operatorului a terenului necesar pentru organizarea de 

șantier. 

 

 

 

 

 



În continuare, domnul Viceprimar, Vasile Podaru aduce la cunoştinţa  domnilor 

consilieri locali că a transmis la S.C. ENERGY SERV S.R.L. Bucureşti modificările 

propuse de consilierii locali şi de conducerea S.C. TERMICA BRAD S.A. cu privire  

la Contractul de furnizare a energiei termice. În condițiile în care această investiție va  

începe, menționează că  lucrările de reparații la Centrala Termică din Gura Barza  ar 

trebui demarate începând doar cu 1 septembrie 2017 așa cum se făcea si în anii 

precedenți. 

Domnul consilier local, Dorel Leaha Ştefan precizează că ar fi bine ca 

reparaţiile la sistemul de termoficare  să se facă doar din luna septembrie şi nu cu tot 

personalul.  

Domnul consilier local, Mihai Mureş arată că nu este de acord ca reparaţiile să 

se facă cu tot personalul S.C. TERMICA BRAD S.A. şi pe perioada de vară, ci doar 

de la 1 septembrie 2017 şi numai dacă va fi nevoie. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru precizează, referitor la stabilirea prețului 

energiei termice furnizată prin sistemul de distribuție, că a luat legătura și cu 

directorul societăţii de distribuţie a agentului termic din municipiul Deva constatând 

astfel că şi la ei costurile cu distribuţia sunt mult mai mici. Mai menționează că după 

o analiză la nivel național s-a constatat că prețurile la energia termică furnizată prin 

sistemul de distribuție este între 90 lei și 140lei/Gcal.,sens în care, apreciază că este 

imperios necesar a se analiza  cu maximă seriozitate prețul de distribuție a energiei 

termice care va fi produsa de noua Centrală și nu numai. 

Domnul consilier local, Vasile Bârea întreabă de ce creşte preţul păcurii 

constant în condiţiile în care preţul la combustibil este acelaşi. 

Domnul Viceprimar, Vasile Podaru precizează că prețul la păcură este dat de 

cotația barilului de țiței la Bursă iar previziunile anului 2017 sunt că barilul de petrol 

va crește cu 25%. În acest sens apreciază ca este imperios necesar a se demara cat 

mai urgent lucrările de construire a noii centrale termice pe biomasă. 

În continuare, domnul Viceprimar, Vasile Podaru aduce la cunoştinţa 

consilierilor locali că în data de 17.03.2017 se va deplasa la Bucureşti la 

M.D.R.P.F.E. pentru a discuta probleme referitoare la Termoficare. 

Domnul consilier local, Vasile Bârea anunţă consilierii locali că miercuri, 

15.03.2017,  la ora 11,00,  la Casa de Cultură Brad  va fi aniversat domnul Creţu 

Vasile – cetățeanul care împlinește 100 de ani,  sens în care îi invită pe toți să 

participe la acest eveniment. 

Domnul preşedinte de şedinţă, Ionel Circo, mulţumeşte încă o dată doamnelor şi 

domnilor consilieri locali pentru prezenţă și declară închise lucrările şedinţei 

Consiliului Local al Municipiului Brad convocată de îndată pentru data de 13 martie 

2017. 

 

 

Brad, 13.03.2017 

 

 

SECRETAR, 

MIHAELA DAVID 


