
          R O M Â N I A 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

     MUNICIPIUL BRAD 

     CONSILIUL LOCAL 
 

 

P R O C E S  -  V E R B A L 

încheiat azi, 15 octombrie 2019, cu ocazia şedinţei extraordinare, 

convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Brad pentru şedinţa extraordinară din 

data de 15 octombrie 2019 s-a făcut de îndată, telefonic, în data de 15.10.2019, prin 

Dispoziţia nr. 654/15.10.2019 a Primarului Municipiului Brad, în conformitate cu 

prevederile art. 133 alin. 1 și art. 134 alin. 4, art. 135, art. 154 alin. 1, art. 155 alin. 1 lit. b și 

e, alin. 3 lit. b și art. 196  alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

La şedinţă au fost prezenţi 9 consilieri locali din cei 17 consilieri locali în funcţie, 3 

consilieri locali anunțănd întârzierea (Claudia Mager, Bogdan – Sorin Ștefea, Petru Voicu 

Huieț) și 5 consilieri locali absenți (Ionel Daniel Adam, Mihai Mureș, Vasile Poenaru, Vasile 

Bârea și Dorin Sorin David). 

În calitate de invitați au participat: doamna Petrean Gabriela – Octavia – șef Serviciu 

Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad, doamna Ioana Manea -  consilier juridic  în cadrul 

Compartimentului Relații Publice, doamna Ionescu Monica Elena - inspector în cadrul 

Compartimentului Investiții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, 

doamna Mioara – Alina Simulesc,  inspector de specialitate în cadrul Compartimentului 

Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  și doamna 

Cristina Barna inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Autorizare, 

Monitorizare, Control Transport Public Local, Transport în Regim de Taxi şi în Regim de 

Închiriere. 

Au participat de drept domnul Primar, Florin Cazacu, şi doamna Secretar General al  

Municipiului Brad, Carmen – Irina Bora. 

Având în vedere numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă, precum şi  

prevederile art. 137 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019  privind 

Codul  administrativ,  doamna Secretar General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora,  

constată şedinţa legal constituită şi declară deschise lucrările acesteia. 

Totodată, doamna Secretar General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 

reaminteşte consilierilor locali prezenţi prevederile art. 228  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi anume:  

„ ART. 228 

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali 

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV 

din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se 



abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la 

încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un 

folos material pentru sine sau pentru: 

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor 

al unei obligaţii; 

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau 

de la care obţine venituri; 

d) o altă autoritate din care face parte; 

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care 

a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;f) asociaţie sau 

fundaţie din care face parte. 

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una 

dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei 

consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la 

adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-

verbal al şedinţei. 

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este 

luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care 

acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu 

încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 

176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie 

privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu 

diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”. 

 

Domnul Primar, Florin Cazacu, mulţumeşte consilierilor locali pentru prezenţă şi 

precizează că urgenţa convocării acestei şedinţe este impusă de concesionarea cât mai 

operativă  a serviciului public de salubrizare – activitatea de ”curățare  și transport a 

zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de 

îngheț” în municipiul Brad, în sezonul rece 2019 - 2020, de necesitatea aprobării  plății în 

avans a subvenției în scopul acoperirii diferențelor de preț la energia termică livrată 

populației, și prețul local al energiei termice facturate populației pentru lunile noiembrie și 

decembrie 2019, pentru asigurarea  furnizării energiei termice în municipiul Brad, cât și de 

necesitatea realizării obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE 

GAZE NATURALE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

În continuare, doamna Secretar General al  Municipiului Brad, Carmen - Irina Bora, 

dă cuvântul domnului  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru,  pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

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

Cazacu,  să dea citire proiectului ordinii de zi. 

Domnul Primar, Florin Cazacu, solicită permisiunea de a sta pe scaun pe durata 

prezentării materialelor și  dă citire proiectului ordinii de zi: 



 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019 – 

iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentației de Avizare  a Lucrărilor de 

Intervenție, a  indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor care nu se finanțează din 

Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții „REABILITARE  DN 

74, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”– iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 

interne din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții – iniţiat de Primarul Municipiului 

Brad. 

 4.  Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în 

scopul încălzirii locuinţelor  din  Municipiul Brad – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

 5. Adresa nr. 1963/11.10.2019 a Grădiniței ”Floare de Colț” Brad. 

 6. Adresa nr. 3786/14.10.2019 a Școlii Gimnaziale  ”Mircea Sântimbreanu” Brad. 

   

Domnul preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, supune la vot ordinea de zi prezentată 

care se aprobă cu 9  voturi "pentru”, 3 consilieri locali anunțănd întârzierea (Claudia Mager, 

Bogdan – Sorin Ștefea, Petru Voicu Huieț) și 5 consilieri locali absenți (Ionel Daniel Adam, 

Mihai Mureș, Vasile Poenaru, Vasile Bârea și Dorin Sorin David). 

   

 

 În continuare se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi, în ordinea 

aprobată. 

 

 Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului Municipiului 

Brad pe anul  2019 – iniţiat de Primarul Municipiului Brad. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de 

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că rectificarea bugetară propusă spre 

analiză, dezbatere şi aprobare are drept temei legal prevederile art.19 alin. 2 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, conform căruia ”Pe parcursul exerciţiului 

bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute  la alin.1, lit. a 

şi b, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului 

de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 

credite”. 

  Având în vedere faptul că prin Hotărârea Guvernului  nr. 732/11.10.2019 a fost 

alocată Municipiului Brad, județul Hunedoara suma de 8.000 mii lei din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2019, în vederea 

asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat a populației, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus rectificarea 

bugetului Municipiului Brad pe anul 2019, în sensul stabilirii veniturilor  în sumă de 

42.616,06 mii lei şi a cheltuielilor în sumă de 46.311,56 mii lei. 



 Astfel propune majorarea bugetului local al Municipiului Brad pe anul 2019 atât la 

venituri, cât si la cheltuieli cu  suma de  8.000 mii lei după cum urmează: 

      Veniturile bugetului Municipiului Brad pe anul 2019 se modifică cu suma de 8.000  

mii  lei  la capitolul  bugetar11.02. – „Sume defalcate din TVA”. 

 Cheltuielile bugetului Municipiului Brad pe anul 2019 se modifică cu suma de 8.000 

mii  lei la capitolul bugetar - 81.02  - „Combustibili și energie. 

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

proiectului de hotărâre  în forma prezentată. 

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretar General al Municipiului Brad ,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. 139 alin. 3 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 

privind Codul  administrativ, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali în 

funcție,  respectiv  9 consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de 

hotărâre în ansamblul său  şi cu 9  voturi "pentru”, 3 consilieri locali anunțănd întârzierea 

(Claudia Mager, Bogdan – Sorin Ștefea, Petru Voicu Huieț) și 5 consilieri locali absenți 

(Ionel Daniel Adam, Mihai Mureș, Vasile Poenaru, Vasile Bârea și Dorin Sorin David) se 

adoptă Hotărârea Consiliului Local nr. 143/2019 privind rectificarea bugetului 

Municipiului Brad pe anul  2019. 

  

 Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Documentației de Avizare  a 

Lucrărilor de Intervenție, a  indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor care nu se 

finanțează din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții 

„REABILITARE  DN 74, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de 

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

Ajunge domnul consilier local, Bogdan – Sorin Ștefea. 

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că, Municipiul Brad este situat la 36 km 

de Deva, capitala județului Hunedoara,de care este legat prin drumul național DN 76, ce-și 

urmează traseul spre Oradea (155 km). Din oraș se desprinde o ramificație, drumul național 

DN 74 care conduce spre Abrud, județul Albă (40 km).Acesta este administrat de 

municipiul Brad. 

 Conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 drumul național  este 

clasificat ca stradă principala. 

  Starea actuală a străzii afectează siguranța circulației rutiere, mărește durata de 

transport generând  disconfort și aspect neîngrijit cu cheltuieli ridicate pentru menținerea în 

stare corespunzătoare în toate anotimpurile.  



Ajung domnii consilieri locali, Claudia Mager și Petru – Voicu Huieț. 

 În continuare, precizează că investiția propusă a fi realizată prevede reabilitarea 

drumului național DN 74 în traversarea municipiului Brad cu îmbrăcăminte asfaltică în 

două straturi, asigurarea scurgerii apelor pluviale, asigurarea circulației pietonale și 

siguranței circulației. 

 Având în vedere configuraţia terenului pe traseul studiat, pentru evitarea 

exproprierilor de terenuri precum şi pentru limitarea costului investiţiei, se vor respecta 

traseul actual, lăţimea carosabilului şi ampriza existentă. 

 În plan traseul proiectat, urmăreşte amplasamentul existent cu îmbunătăţirea 

elementelor geometrice şi încadrarea în STAS 863/1985 acolo unde limitele de proprietăţi 

au permis. 

 În profil longitudinal se va ţine cont de punctele obligate, (intersecţii, podeţe). 

 În profil transversal sectorul de drum proiectat se încadrează in categoria străzilor 

principale (conform Ordinului MT nr.49/1998) cu doua benzi de circulaţie şi va avea 

următoarele elemente geometrice: lăţimea părţii carosabile-7,00 m, panta transversală unică 

parte carosabilă 2,00 %.Partea carosabila va fi încadrata de borduri de beton și dispozitive 

de scurgere a apelor pluviale. 

 Structura rutieră s-a stabilit în funcţie de clasa tehnică a străzii, de materialele 

preponderente din zonă, de alcătuirea complexului rutier existent şi de verificarea structurii 

la acţiunea de îngheţ-dezgheţ.  

 Pentru asigurarea circulaţiei pietonale s-au prevăzut reabilitarea trotuarelor existente  

și construirea de trotuare noi. 

 Deasemenea, s-a  avut în vedere amenajarea a 18 drumuri laterale nemodernizate pe o 

lungime de 25 m , care se racordează la traseul proiectat , a 7 drumuri laterale modernizate, 

precum și accesele  la proprietăți. 

 Apele meteorice ce cad pe suprafața străzii sunt conduse de dispozitivele de scurgere 

proiectate către podețele existente și proiectate. 

 Pe întreaga lungime a străzii au fost prevăzute rigole carosabile în lungime de 2240 

m,  șanț betonat cu lungimea de 260 m și canal carosabil cu lungimea de 140 m. Căminele 

de la utilități vor fi aduse la cota proiectată a părții carosabile. 

 Pentru protejarea participanților la trafic s-a prevăzut montarea a 150 m parapet 

metalic pietonal.  

 În vederea realizării condițiilor optime privind siguranța circulației a fost prevăzută 

montarea a 45 indicatoare rutiere. Se vor executa marcaje longitudinale axial și marginal pe 

toată lungimea drumului și marcaje transversale la 10 treceri de pietoni. 

 Prin obiectivele propuse, proiectul de investiții se încadrează în domeniul prioritar 

principal, conform art 1 alin (2) lit e) din OUG 114/2018. 

 Principalii indicatori tehnico-economici sunt: 

 1.VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI este de 10.498.764,26  lei cu TVA, 

respectiv 8.835.918,04  lei fără TVA; 

 2.C+M  este de 9.097.636,29 lei cu TVA, respectiv 7.645072,51 lei fără TVA; 

 3.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI -36 luni 

 4.CAPACITĂȚI: 

 -reabilitare DN 74-4,46 km 



 - reabilitare trotuare existente  și construire de trotuare noi bilateral traseului 

proiectat; podete noi, amenajare accese proprietăți, amenajare a 18 drumuri laterale 

nemodernizate pe o lungime de 25 m, rigole carosabile în lungime de 2240 m, șanț betonat 

cu lungimea de 260 m, canal carosabil cu lungimea de 140 m, montarea  parapet metalic 

pietonal - 150 m, montare indicatoare rutiere – 45 buc , trasare treceri de pietoni -10 buc. 

 Cheltuielile care nu se finanțează din fond și trebuie susținute din fonduri de la 

bugetul local sunt: 

- cheltuieli diverse și neprevăzute- 937.035,98 lei cu TVA 

Astfel, valoarea  cheltuielilor neeligibile este de 937.035,98 lei cu TVA, respectiv 

787.425,20 lei fara TVA,  suma care se va cuprinde în Lista Sinteză a Cheltuielilor de 

Investiții pe anul 2019 la Capitolul 84-Transporturi. 

În urma celor prezentate, consideră că se impune aprobarea Documentației de Avizare  

a Lucrărilor de Intervenție nr.343/2019 „REABILITARE DN 74,  MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL HUNEDOARA”, a  indicatorilor tehnico-economici, precum și asigurarea  

finanțării  categoriilor  de cheltuieli care nu se finanțeaza din Fondul  de Dezvoltare și 

Investiții pentru obiectivul de investiții „REABILITARE DN 74,  MUNICIPIUL BRAD, 

JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretarul Municipiului Brad, 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. 

139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  

administrativ, necesită votul  majorităţii simple a consilierilor locali prezenți,  respectiv  

7 consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 12  voturi "pentru” și  5 consilieri locali absenți (Ionel Daniel Adam, 

Mihai Mureș, Vasile Poenaru, Vasile Bârea și Dorin Sorin David)   se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 144/2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenție, a  indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor care nu se finanțează 

din Fondul de Dezvoltare și Investiții aferente obiectivului de investiții „REABILITARE  

DN 74, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

 

 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții . 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de 

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  

 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că datorită valorii mari a investiției        „ 

REABILITARE DN74 ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” și ținând cont 

de prevederile legale în vigoare,  Municipiul Brad, fiind în imposibilitatea acoperirii întregii 



sume, este nevoit să solicite sprijin financiar din Fondul de Dezvoltare și Investiții, 

gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. 

 În acest sens, a inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care a propus aprobarea 

contractării unei finanțări rambursabile interne din cadrul Fondului de Dezvoltare și 

Investiții, în valoare de 2.959.817,41 lei, cu o maturitate de 20 de ani. 

Pentru rambursarea acestui împrumut, din bugetul local al Municipiului Brad se 

asigură integral plata: 

a)  serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes 

local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1. 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a 

perioadei de rambursare a   finanțării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări 

rambursabile; 

f)  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

 Datele expuse se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul 

expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

  În contextul celor de mai sus supune spre dezbatere plenului Consiliului Local al 

Municipiului Brad proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

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

proiectului de hotărâre prezentat.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretarul Municipiului Brad, 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. 

139 alin. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  

Administrativ, necesită votul majorităţii absolute a consilierilor locali prezenți,  

respectiv  9 consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 12  voturi "pentru” și  5 consilieri locali absenți (Ionel Daniel Adam, 

Mihai Mureș, Vasile Poenaru, Vasile Bârea și Dorin Sorin David)   se adoptă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 145/2019 privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții. 

 

 Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind furnizarea energiei termice în sistem 

centralizat în scopul încălzirii locuinţelor  din  Municipiul Brad. 

 

Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, dă cuvântul domnului Primar,  Florin 

Cazacu, pentru a da citire proiectului de hotărâre precum şi pentru a prezenta referatul de 

aprobare  în calitatea sa de iniţiator.  



 Domnul Primar, Florin Cazacu, precizează că având în vedere scăderea 

temperaturilor exterioare și prognoza meteo pentru perioada următoare care indică răcirea 

vremii, prin adresa nr. 2158/15.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr.  

39349/15.10.2019, S.C. TERMICA BRAD S.A. solicită aprobarea perioadei de furnizare a 

energiei termice pentru populație în municipiul Brad. 

 Totodată, precizează că perioada de furnizare a energiei termice este corelată cu 

facilităţile ce se acordă familiilor cu venituri reduse, prin efectul O.U.G. nr. 70/2011 privind 

măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, actualizată, dar, şi cu prevederile 

H.G. nr. 425/1994 de aprobare a Regulamentului de furnizare a energiei termice, potrivit 

cărora furnizarea devine obligatorie dacă, timp de 3 zile consecutiv, între orele 18,00 – 6,00, 

se înregistrează valori medii zilnice de temperatură ale aerului exterior de  + 10 grade 

Celsius sau mai mici.  

Astfel, începând cu data de 1 noiembrie 2019 până la data de 31 martie 2020, propun 

furnizarea energiei termice în  sistem centralizat, în scopul încălzirii locuinţelor din 

Municipiul Brad de către operatorul local de producere, transport şi distribuţie a energiei 

termice, cu obligaţia acestuia de a efectua probele tehnologice înainte de începerea 

furnizării energiei termice.   

  De asemenea, intervalul propus pentru furnizarea energiei termice  01.11.2019 - 

31.03.2020 se corelează şi cu prevederile O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor 

locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, 

actualizată, potrivit cărora în acest interval energia termică livrată populaţiei poate fi 

subvenţionată de la bugetul local. 

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

proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 Domnul  preşedinte de şedinţă, Vasile Podaru, menţionează că proiectul de hotărâre 

este însoţit şi de raportul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad. 

Doamna Secretarul Municipiului Brad, 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. 

139 alin. 3 lit. b  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul  

Administrativ, necesită votul  majorităţii absolute a consilierilor locali prezenți,  

respectiv  9 consilieri locali. 

  Domnul  preşedinte de şedinţă,  Vasile Podaru, supune la vot proiectul de hotărâre în 

ansamblul său  şi cu 14  voturi "pentru”, se adoptă Hotărârea Consiliului Local nr.146 

/2019 privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii 

locuinţelor  din  Municipiul Brad . 

 

 

 Punctul   5.  Adresa  nr. 1963/11.10.2019 a Grădiniței  ”Floare de Colț” Brad prin 

care se aduce la cunoștința domnilor consilieri locali și a domnului Primar faptul că 

începând  cu acest an MEN nu a mai acceptat înscrierea în grădiniță a copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 2 și 3 ani, cu toate că în anii precedenți acest fapt a fost posibil. 



 Se mai arată că în Municipiul Brad nu mai există Creșă din anul 2013 iar pentru 

asigurarea continuității între învățământul antepreșcolar și preșcolar și pentru a răspunde 

nevoii de educație și îngrijire a copiilor cu vârsta de 2-3 ani, dar și pentru a veni în sprijinul 

celor 42 de familii în care ambii părință sunt angajați se solicit sprijin pentru suplimentarea 

finanțării pentru bunuri și servicii necesară școlarizării acestor copii. 

 Se prezintă, în continuare condițiile pentru ca acești copii să poată fi primiți și anume: 

registru de înscriere separate, finanțare separată, contracte de școlarizare, listă alimente 

separată, contabilitate separată iar personalul grădiniței va deservi serviciile educaționale și 

de îngrijire și pentru acești copii. 

 În urma nalizării și discutării acestei adrese, domnii consilieri locali, în unanimitate  

dau ACORDUL pentru desfășurarea activității Grădiniței ”Floare de Colț” în condițiile 

prezentate. 

 Punctul  6. Adresa nr. 3786/14.10.2019 a Școlii Gimnaziale ”Mircea Sântimbreanu” 

Brad având același obiect ca punctul anterior, prin care pe de o parte se aduce la cunoștința 

autorității publice locale faptul că Școala Gimnazială ”Mircea Sântimbreanu” Brad a luat 

hotărârea, înscrierii acestor copii, pe de altă parte solicită sprijinul pentru suplimentarea 

finanțării de bunuri și servicii, necesară școlarizării acestor copii, în conformitate cu 

prevederile H.G. nr. 1252/12.12.2012. 

 În urma nalizării și discutării acestei adrese, domnii consilieri locali, în unanimitate  

dau ACORDUL pentru cele solicitate. 

  

 Nemaifiind alte discuţii, domnul președinte de ședință, Vasile Podaru, declară închise 

lucrările şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului 

Brad din data de 15  octombrie 2019.  

 

 

 
 

Brad, 15 octombrie 2019 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

  CARMEN – IRINA BORA 


